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N:o i.

Till Herr Kammarherren Baron Ehrensvärd,

under Auctors sjukdom.

i

Tillåt mig en målning göra

Af en halfdöd sjuk Poet,

Som med handen under öra

Sitter tyst vid sin pulpet.

Clotho papper mig bereder

Med en uppsyn vild och fräck,

Atropos min penna leder,

Och Lachesis skaffar bläck.

Bästa råd i den förtreten

Är från verlden skilja sig.

Charon stampar vid pulpeten

Och med åran hotar mig;

I min nattrock till sin skuta

Leder han mig yr och tung,

Se n jag först fått låf utgjuta

Sista sucken för min Kung.

Charon mig en pels ikläder,

Ull-perruque och näfver-skor,

Med en mantel utaf läder

Och en hatt med sorge-flor;

i. — Bellina?i, Dikter till enskilda. II.



Lyran i min hand han sätter,

Sköljer flaskan åt mig ren:

Himlen vet, hvad vin och rätter

Vankas uti Eliseen?

Troll och Gastar kring mig rasa;

Och jag häpnar för en syn,

Där jag ser hvar blink med fasa,

Böljor vältra sig till skyn;

Grymt i deras fall tillbaka

Eld och gnistror ge ett qualm;

Svarta Skuggor sig hopmaka,

Sjunga hvar sin sorge-psalm.

Stadd i sådan ångst och våda,

Beder jag en redlig Vän
Samma ynnest mig bebåda,

Likasom jag lefde än.

För min Bror och för hans lycka

Gif en under-dånig bön!

Herre! hjelp - - - hvad skall jag tycka?

Nu är jag långt ut på sjön.

[13 april 1774.]



N:o 2.

Till Hans Excellence Riks-Rådet m. m.

Grefve Carl Fr. Scheffer,

af Herr Secr. C. M. Bellman.

I en mörk och sorglig hydda

Ser jag Helsans Gud så vred

Med ett pulver i en sked,

Stundom med en saft och krydda

Kring mig hasta, yr och rädd,,
(

Mot en Hamn med glas och pilar,

Som uppå min tröskel hvilar

Och ser bister på min bädd.

Täcks Ers Excellence beskåda

En betryckt Apollos Son,

Längs i stugan in i vrån

Sjuk och bäddad i en låda,

Med ett bläckhorn på en pall.

Sorgligt för dess ögon prålar

Morgonrodnans glada strålar,

Dagens ljus och stjernans fall.



Dock Apollo hos mig blifver,

I dess öppna famn jag flyr,

Sjelf han denna handen styr,

Som Ers Excellence tillskrifver.

Jag är darrande och svag;

Guden räcker mig sin lyra,

Ber mig sjunga i min yra

För Ers Excellence i dag.

Straxt ett ögnablick sig tänder

Oförmodadt, sällt och kärt,

Dä det qual, som mig förtärt,

Sig till idel helsa vänder:

Bröstet flämtar ej så tätt,

Blodet i hvar ådra skalkas,

Andedrägten liksom svalkas,

Hjertat suckar mera lätt.

Eders Excellence till ära

Sjunger jag nu frisk och sund

Med musique vid Bacchi sprund

Ingen ting kan mig förfära,

Hvarken afund eller tid.

Hvad som kostat ögats floder

Var en omsorg för min Broder,

För dess välfärd och dess frid.



Mitt bekymmer lyckligt ändas

Genom Eders Excellence.

Längst vid M oguls rika gräns

Skall ett tacksamt offer tändas

Under låfsång, pris och tack;

Lyckans fröjd mig öfverhopar,

Och Apollo till mig ropar:

»Yngling stig nu upp och gäck

i 1774?]
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N:o 3.

Bref till Secret. Schröderheim, angående

Magister Ennes' befordran till Herrestad.

Välborne Herr Secter, högtärade Herr Broder!

Tillåt ett muntert Lag, med rus ur Bacchi floder,

At vid ett dukadt bord med skinka och kalkon

Få sjunga Elis' namn och vörda sin Patron.

Då verklig denna fest, bland Quinnor, Barn och Männer,

Skall firas till er ro af Fredmans gamla Vänner,

Så tyd ej illa ut, om man i dansen ser

En Ulla bjuda upp en Konglig Secreter.

Tag ej med köld emot ett Sällskap, som tör hända

Snart under vin och sömn slår glasen öfver ända;

Lät dem som strödda bin få svärma kring hvarann,

Och fäst ert öga först på Lagets Ålderman!

Det är just Fader Berg, som där på trösklen sitter

Och sörplar ur ett kärl och gapar, snål och bitter,

Just han, som nu sin sked till munnen ensam för,

Som bugar sig så djupt, när Elis' namn han hör.

Märk! hur hans röda läpp den blanka skeden slickar

Och hur mot fatets brädd han med sin tallrik vickar.

Dess mund, med soppa fylld, utbrister i ett skratt,

Han skrattar än en gång och viftar med sin hatt.

Ur fickan drar han upp sin fleut, så svart och surer,

Och gör, när steken skärs, en drill med krumelurer.
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Men Gästerna, i prat, förakta spel och sång;

De titta på hvarann och mumsa på en gång.

»God Vänner! », skriker en, »lät bli och skär kalkonen.

»

Den andra ropar: »Skål för Elis, den Patronen!»

Den tredje lyfter sig, med knifven i fullt hugg,

Kör bus i skinkan in och mumsar uti mjugg.

En annan gäspar tungt med armarne på duken,

Och hur han nicka till, i stopet föll perruquen.

En raglar åter fram, som stapplar på sitt mål

Och sjunger vid en klunk det Täcka Könets skål.

Två ta hvarann i hand, som kyssas och bli Bröder;

Den ene mist sin hatt, den andras näsa blöder.

Uppå en bakvänd stol så skrattar en så Matt

Med glaset uti hand och pipan i sin hatt.

Än syns en utsträckt arm, som darrar, stundom skälfver,

Som i en svartblå sky en söndrig karmstol hvälfver;

Än synes blixt af glas, som splittras i sin flygt

Med alt det sköna öl man nyss till festen brygt.

Men vid den stora båln, som uppå bordet röker,

En flunsig glad Madame den tjocka armen kröker;

Med slefven tätt till mund hon stindt på Laget ser,

Slår remmarn öfver brädd och niger djupt och ler.

Hon dricker Elis' skål och på sin bröstlapp plockar,

Berömmer drufvans kraft och ruskar sina lockar,

Kringvicklar sin salopp, blir surögd, yr och kär

Och djerft på Elis' fest ett spetsglas blott begär.

I dörrn, som står på glänt, en Nymf man varse blifver,

Som, med en kullrig buk, inöfver trösklen klifver;

Hon raglar mot hvart hörn, af vin och lustar sjuk,

Och hennes panna bär en rutig silkes duk.

Med glaset uti hand hon menlöst står och tiger:

Man dricker Elis' skål, hon rodnar och hon niger;
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Straxt klingar hvar och en och skrapar med sin fot;

Men Flickan sprang nu in i dörren midt emot.

Alt Laget reser sig, man stöter i trompeten;

Sjelf Fader Berg stod upp och snöt sig i servietten,

Drack Ulla Winblad till, med Syster Ann-Cathrine,

Bror Movitz' Syskon-barn och Fader Bergs Cousine.

Men se på den Madame, som lägger fisken före,

Som bär sin Väns portrait på halsen i ett snöre —
Det är Bror Movitz' bild— tänk, hvadhan prålar stort

Med himmels-blå perruque som Klöfver-Knekt i kort!

Tänk, i sin bruna rock, intill och med oppslagen,

Och hautbois i mund, så väl han är aftagen!

Bouteillen skymtar fram, och Movitz, som nu ler,

I Fröjas öppna barm sin sälla skugga ser.

# # *

Min värde Schröderheim, ditt öga sällan felar:

Hvem är den glada Man, som på sin lyra spelar,

Som sjunger Bacchi låf och Fröjas dyrkan vet,

Som andas i min famn och älskas som Poet?

Han är en Skald, hvars sång af konst och reglor kännes,

Min gamla Läro-Far, hans namn: Claes Ludvig Ennes;

Där suckar han så tungt vid bordet i en vrå,

Då verklig hans förtjenst bort lugn och lycka nå.

Han är så quick som lärd och vet sitt sällskap leta;

Men hur han kommit hit, det lär han sjelf ej veta.

Nu drack han Kongens skål och böjde sina knän.

Hjelp denne Heders-Prest inom sitt stift och län!

Vet, bland Apollos Barn han än ger klang sin lyra,

Än röjes i hans sång en Ungdoms eld och yra,
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Fast trött vid grafvens brädd af armod och besvär

Han krossat re'n sitt spel och nu till slut begär,

Ber at en nådig Kung hugsvala må hans dagar

Och styrka ömt ett bröst, som Ödets våld beklagar,

At, frälst utur ett tvång af skol-pedanterie,

Han må på annan ort en lycklig Främling bli,

At ned till Herre stad han må sitt tjäll få flytta.

Han är en sällsynt Prest, helt fri all egennytta;

Han äger knappast mer än kappan och sin Bok —
Därmed hans flyttning gjord, och lättadt är hans ok.

Fly till en nådig Kung med ädelmodig ifver,

Berätta, Schröderheimf hvad jag om Enues skrifver.

Hans Barn, hans många Barn de sakna sitt försvar,

De ropa Gustafs namn .och gråta kring sin Far.

* * *

Nu börjar Laget slåss — Glöm intet min begäran!

Farväl! — Valthornen hörs — Och jag har städs

den äran

at förblifva

Herr Broders

ödmjukaste Tjenare

C. M. Bellmmi

Stockholm den 24 Augusti 1774.



N:o 4.

Till Öfver-Hof-Stallmästaren

Grefve Lewenhaupt.

1774.

Hos Herr Grefven och Öfver-Hof-Stallmästaren

utbeder sig aldra ödmjukast en ringa Poet at få göra

sin trogna uppvaktning och at som Sändebud ifrån

Parnassen på den gnäggande Pegasus undfå audience

inom hvad spilta Herr Grefven täckes utse för en så

beskaffad Ryttare.

Gudarnas befallning i Olympen med alla Gudin-

nornas helsning är mig, efter tvänne hand-slag på sadel-

knappen, anbefaldt Herr Grefven at förständiga; utom

Gudinnan Venus', som vid åhörande af Lewenhaupts

namn sträckte sina armar, knäppte sina händer, höljde

sitt bröst, fälde tårar och försvann.

Mig Apollo sändt till eder

A t befrämja ömt ett verk.

Ädle Lefjonhufvud, märk,

Hvad min vänskap af er beder!



Hjelp en quick och åldrig Man,

Som en mängd af Snillen vårdar

Och som, trött i Zions gårdar,

Ingen lycka vinna kan.

Han är den, som lärt mig tala

Guda-språket rent och lätt

På Anacreontiskt sätt

Vid champagne-vinets dvala.

Nu den Mannen i sin nöd

Ber en nådig Kung så dela,

At, fast honom alt må fela,

Ej hans Barn må sakna bröd.

Som man tror, vid detta laget

Är utlegadt hans förslag;

Där har han, försäkrar jag,

Första rummet på förslaget.

Herrestad är gäldets namn,

Enms heter nu Personen.

Hjelp den Presten fram till Tronen,

Tag Förtjensten i er hand!



N:o 5.

Bacchus satte sig på sitt fat,

Sträckte armarna, jäspa lat.

Bäst han jäspa och tog sitt rus,

Såg man Ceres uti sitt hus;

Vid sitt altar stod hon, glad och säll,

Band t en krans åt JMartis Son så Snäll.

Bacchus satte sig på sitt fat,

Sträckte armarna, jäspa lat.

Ceres uppå den Tröge såg,

Hur han trött uppå sprundet låg;

Med ett ax hon dess skuldra slog,

Torka svetten af sig — och log,

Sjöng om hur en Landtman morgon, quäll

Altid är förnöjd, då Han är Snäll.

Ceres uppå den Tröge såg,

Huru lat han på sprundet låg.

Uppå Årstad på skog och äng

Går alt arbet i språng och fläng.

Tuppen hinner knappt vakna opp,

För'n på Arstad syns Ceres' Tropp.



Ceres sjöng och ropte: »Schnell, stig opp

Vid hvar tufva står en sockertopp.

»

Uppå gärden, på åker, äng

Går alt arbet i språng och fläng.

[i774-]

C: M: Bellman
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N:o 6.

Då Auctor körde i kull med chaise

och hästen dog.

Uppå Herrans hvilo-dag,

Hvilar jag och min Gelike.

Chaisen ligger uti dike',

Hästen uti Charons rike

Och på Liljeholmen jag.

[Maj I775-]
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N:o 7.

Min nådiga Fröken.

På denna glada åminnelse-dagen af den 19 August:

1772 har jag den ähran att med denna poesie up-

vagta min Fröken.

Denna dag i vällust andas

Alt hvad lif ock hierta fått;

Tunga sysslor gladt bortblandas

Mellan lekar, klang ock skott.

Frögde-bloss kring fält ock planer

Kasta sina tysta sken,

Ock de svartaste Vulcaner

Hvila sig bland berg ock sten.

Hvar en tycks sitt bröst ransaka

På vår minnes-fäst i dag,

Då Försyn gaf oss tillbaka

Gustafs lif ock Sverjes lag.

Trohet ur hvart öga lyser;

Man den tappra Svensken ser,

Med den mandom som han hyser,

Hur han likfullt tårar ger.



Tårar som blott vittnen bära

Om Regentens dygd ock mod;
Hur hans spira, full med ähra,

Lyser rättvis, mild ock god.

Hur hans dyra lif bör skattas,

Se'n han alt så väl beställt,

Så att alt af glädie mattas

I palatz ock låga tällt.

Frögda dig, du Man ock Qyinna,

Som med glantz i purpur går,

Ock du Herde ock Herdinna,

Siung för dina fromma fåår!

Fram, Vulcaner! opp att smaka

Astrilds nöijen ock behag!

Ock med remmarn vid er haka

Drick Kung Gustafs skål i dag!

Framhärdar med vördnad Min nådiga Frökenso
dmiukaste Tjänare

Bella.

Stockh. d. 19 Aug. 1775.



N:o 8.

Creditive för

Herr Kongl. Legations-Secreteraren Ingm

Gifvet den 21 Aug. 1775.

Högvälborna Fru Grefvinna!

Nedanskrefne Män och Gudar,

Som Olympens klarhet nått,

Sedan de i hjelte-skrudar

Fordom trotsat eld och skott/

Helse eder, Fru Grefvinna!

Med tillönskan af all ro.

Men Ers Nåd måst straxt försvinna

Från de gamle Saxers bo.

Oss har blifvit ömt förkunnat

Från Grefvinnans födslobygd,

Hur man Stockholm har missunnat

Hennes åsyn, glans och dygd;

Hur i Gustafs hof hon prålat,

Mild till hjerta och person,

I hvart ögnakast afmålat

Främst all skönhet kring hans tron.

2. — Bellman, Dikter till enskilda. II.
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Som vi billighet förfara

I en sådan suck och bön,

Så tillåt vår magt förklara

Sitt behag med blixt och dön.

Kulor, slungor och granater

Dresdens portar störta skall,

Ryss, Tartarer och Croater

Grymt bestorma torn och vall.

Grefven bjuds till Sverige rycka

Med Grefvinnan i sin famn

At i skygd af frid och, lycka

Njuta lugn i egen hamn.

Därför den, som detta lemnar,

I alt fall är den Person,

Som, om Dresden ramlar, remnar,

Skall bli quar vid Legation.

Jupitej.

Mars. Carohs. Torstensson. Oxenstierna. Baner. Fer

Pausanias. Schwerin. De ta Gardie. De Tnrenne,
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N:o 9.

Första visa Auctor skrifvit till sin Fru.

Naturen blommar i fullt prål,

Nu börjas Floras göromål;

Nu Landtmannen :||:

Den Lata ej tål.

Den friska Kullan med sin harf

Uppkastar skylar i fler hvarf;

Hon öker :||:

Sin ränta och arf.

Och Bonden vid sin späda står,

I hettan sig bak örat klår;

Han tänker :||:

Han grubblar och spår.

Hvad spår han bredvid plog och häst?

Jo, at snart fås Lovisets fest.

Han gissar :||:

Jag gissar därnäst.

[Aug. 1775.]
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N:o lo.

Vid

Kongl. Maj:ts Lif-Chirurgi

Herr Abraham Österdams

död,

som timade den 27 December 1775, uti en åldei

af 30 år och 4 månader.

Ett Vårens Barn i Lyckans armar,

En Ungdom i sitt glada hopp,

En pröfvad dygd, ett stadgadt lopp

Uppå den väg, där ondskan larmar

Och tusen dödar oss förtär,

I dag ifrån vår syn försvinner

Och med sin bortgång oss påminner,

Hur all vår glans förgänglig är.

En åldrig Far vid denna griften

Han tröst-lös darrar vid sin staf;

Det slaget största tyngden gaf

Bland alla Lyckans bittra skiften



Och fordrar tröst och tålamod.

En älskad Maka vid hans sida

Knappt orkar sina händer vrida

Och dämpa ett så upprördt blod.

Men som en blomma bladen slutar

Vid afton-rodnans kalla fläkt,

Tills oförmärkt dess sköna drägt

Förvissnad ner till jorden lutar,

På samma sätt vårt svaga lif:

Ett ögnablick dess väsen glimmar,

Det ser sig kring - - - om några timmar

Så slöts dess glada tids-fördrif.

Vår döda Vän bar hälsans tycke

Med munter färg och liflig hy;

Till vett och kundskap altid ny,

Af Vänner älskad mer än mycke,

Behaglig utan list och flärd,

På Lyckans trappa ej förmäten;

Kom, Afund sjelf, bese de fjäten,

Säg, om han ej var heder värd.

Min pensel kunde högre måla

Den bild, hvars värde jag berömt;

Men ämnet är mig alt för ömt,

Och hjertat kan ej handen tåla



I denna teckning bilda mer.

Med nit min konst jag nu förglömmer

Men den min matta sång berömmer

At dygd och sanning låf-ord ger.

C. M. B*
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N:o ii.

Till en Vän,

som vid början af Krono-Bränneri-Inrätt-

ningen fick därvid en beställning.

Underskrefne Intressenter

I två stora brännerin

Med Olympens Stads-Betjenter,

Båd med bloss och carafin,

Helsa bland Apollos Söner

En hans Son med glädje-skall,

Önska, at han framgång röner

I sitt nya våta kall.

Blifve han ibland de Sköna

Hvad som Profv arn är i vin

Och hos Bacchus i det gröna

Bacchus sjelf med Astrilds min.

Alt hvad lifvets vällust båtar

Blifve ämne för hans ton —
Men at ej för tusend plåtar

Ta en fvrk confiscation.

Astrild. Bacchus.

(L. S.) (L. S.)

[Hösten 1775'?]



N:o 12.

Den 10 Januarii 1776.

Bästa Vän, blif intet kaller

I en contra-dans i quäll,

Laga vackert, min Mamselle,

At pelisen ej affaller,

At hon svettug blir och bar;

Gör mig ingen sorg, Lovisa,

Min Lovise! min fröjd och lisa,

Vet, at hon mitt hjerta har.



N:o 13.

Tankar vid

Herr

Johan Gustaf Biörkmans

jordefäst,

som skedde i Brännkyrka

den 11 Januarii 1776.

Så vill en Död sig uppenbara,

Hvars flärd ej menskj o-ögat såg

På vattnets is och kalla våg

Han ställte gillret och sin snara

Och bort en hurtig Yngling tog

Med tvänne Lif vid dennas sida;

Han vredgas i det djupa vida,

En lycklig Ungdom nederslog.

Du Yngling utaf rena seder,

Med redligt hjerta och behag,

Vårt bröst uppå din sorgedag

Ett värdigt låf din mull bereder



Och ömmar vid ditt sista slut.

Men Ödet har ju sina lagar;

Din Gud har räknat dina dagar:

Nu kom din sälla lifs-minut.



N:o 14.

Äreminne

lämnadt vid

Kongl. Notarii Publici

Herr

Anders Lifsdals

i lifstiden kära Makas

Fru

Christina Elisabeth Klövings

grafvård

den 11 Januarii år 1776.

Så lägger nu en ung Hjeltinna

Sin börda ner vid Korsets fot,

Se'n hon bland tusend dödars hot

Har sett sitt lif hvar dag försvinna

Inunder nya plågors mängd.

Dess bröst i sveda mer ej flämtar

Men idel lust och helsa hemtar

I evighetens sälla längd.



Kom, Vandringsman! bered ditt sinne

Till lydnad under Guds behag;

Fäll ögat ner, bese i dag

Ett stoft, förgängligt till sitt minne,

Så täck dess sammansättning var!

Men samla dina tankar åter

Och vet, den dygd du nu begråter

Sitt kors till Himlens ära bar.

När verldens lustar flygtigt spelat,

Så gaf hon i sitt böneljud

Sitt hjerta helt och hållit Gud,

Men likafullt åt Nästan deladt

Med många glada mildhets-rön.

Dess jämna väsend, tro och heder,

Dess sinnelag, förstånd och seder

Bar afund bland det Täcka Kön.

En villig hand at tyngden lätta

Ibland de bördor och besvär,

Som altid en bland tvänne bär,

När de hvarandras väl uträtta

Inunder ägta kärleks skygd;

Ett moders-hjerta, fullt med ära,

Som visste späda Åldrar nära

Med mildhet, christlighet och dygd.



Alt sådant, Vandringsman, betrakta

Vid denna ringa mull och lär,

Hur Dygden, altid hög och kär,

Sin lön till slut får sållt afvakta,

Då tårar hedra hennas lopp.

Men ömmast är at se de Goda;

Bäst lifvets vår vi längst förmoda,

Så löses sammanhanget opp.

Men Kärlek! hvi skall dina pilar

Bebåda sådan ångst och ve?

Med Dödens pilar blandas de,

Som gömd i dina lunder hvilar,

Där du i hopen vilse tar.

Fast Menlösheten suckar gifver,

Ett ägta band du sönderrifver

I famnen på en tröstlös Far.

Men trösta dig, du sorgsne Maka!

Din kärlek bör ej felas tröst;

Hvar dag din trogna Makas bröst

Skall liksom ropa dig tillbaka

Ifrån din enslighet och gråt;

I dina tankar skall hon råda

Och dig en salig fröjd bebåda

At en gång aldrig skiljas åt.



N:o 15.

Den 13 Februarii 1776.

Lifs-besvären bör man döda,

Om man stadgad ar —; och vis,

Vid din åsyn lifvets möda

Jag förgäter, min Lovise,

Skönsta Vän, min rena låga

Aldrig släcks den, må du tro,

Från dig skild är mig en plåga,

Råka dig är all min ro,

Ensam du i hjertat hvilar,

Dagligt nämner jag ditt namn,

Redligt bröst det aldrig smilar.

Ja, blott dödens styng och pilar

RAn mig rycka ur din famn.
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N:o 16.

Till Herr A. U. Grill.

At med stadgad dygd ock lycka

Ock med guldet i sin hand

Vett ock insigt mer besmycka

Uti andra magters land,

Det är ädelt, det är värdigt;

Svenska Ungdom, om du vill,

Lätt ditt låford snart bli färdigt

Att berömma denne Grill.

Lillieholmen d. 30 Maij 1776.

C. M. Bellman



N:o 17.

Till Herr C. B. Wadström.

Att en dygdig vänskap öfva

Med en känd och ärad Vän
Är det nöijet vi behöfva,

Ack, hur lycklig är eij den!

Men at den försigtigt leda,

Eij om vägen fara vill,

Skall en IVeldströms låf bereda

Af en Adolph Ulric Grill.

Lillieholmen d. 30 Maij 1776.

C. M. Bellman



N:o 18.

Skönhet hjertat fängsligt håller,

Damons suckar sammandrar;

Men Uttini all ting tar

I de durer och i moller.

Gud vet, hvad Uttini väller;

Pergolesi var hans Far.

aj (?) 1776.]

eliman, Dikter till enskilda. II.



N:o ig.

Skålar.

Sjung fritt dens skål vid cyper-vin,

Som mildrar Nordens trumpna mine,

Kung Gustaf/ :||:

Kom, klinga, Cousine!'

Ett blod så varmt, så dyrt och godt,

Bör älskas, älskas utan mått.

Kung Gustaf! :\\:

Vår kärlek din lott.

Så kom då, glada Folk, och sjung

Din trohets-låf för sådan Kung.

Han vördas :[[:

Af Gammal och Ung.

Från Bonden i sin valmars-drägt

Till våra Hjeltars tappra Slägt

Han vördas :||:

Frimodigt och käckt.
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Ryktet utsprider

Bland Aristider

Scheffers hjerta, dygd och ära;

Men vi begära

A t få frambära

Vin och drufvor till vår lust.

Vid vinets söta must

Får snillet eld och lust.

För Grefve Scheffer :||:

Rlingom vid Cytherens kust!

Han är värdig Nordens låford, verldens ära,

Som sin Prins utrustat till vårt prål.

Scheffrar och Tessiner Sverige a t förära

Sällan lär bli Ödets göromål.

* * #

Vänskap dig hedrar, ädel och värdig;

Tack för den blomman handen frambar!

Flora dig mötte - - - blomman stod färdig,

Och till vårt bröst din afbild du bar.

Klinga en hvar!

Hjertat du har. :||:

[Maj (?) 1776.]



N:o 20.

Vid

Assessorens Herr

Detlof Heijkenskjölds

och Mademoiselle

Ulrica Lovisa Wictorins

ägta förening

den 6 Junii 1776.

Nyss vid dagens bleka strimma,

Se'n hvar stjerna blifvit släckt,

Syntes i sin svala drägt

Kärleks-Guden le och glimma

På de ljusa molnens bädd;

Guden fördes af Tritoner

Mellan tusen Cupidoner,

I sitt högtids-linne klädd.



På dess hjessa, mjuk och lener,

Han en krans af myrten bar,

Och dess gördel virkad var

Af jasminer och syrener

Med ett skärp af gyllne nät.

Skymten af dess färd at måla

Är at låta glädjen stråla

I hvar vinkel och hvart fj ät.

Längst bort åt Vulcani städer,

Ned i smedjor, orter, schackt,

All Cytherens rika prakt

Med sin Furste nederträder

Under åskans knall och dön.

I en blink hvar ugn opphettas,

Hvar Cyciop högmodig svettas

Vid en fest, så dyr och skön

Floder, forsar, svall och vågor

Börja strida mot hvarann,

Elden flöt och böljan brann,

Bergen spruta damm och lågor,

Jorden gunga, bröts och skalf,

Till dess Astrild, ung och fager,

Skönhets-flocken sammandrager

I Vulcani svarta hvalf.



För en ugn med svettig panna

Stod en Bergsman, rask och käck,

Mot de yra lustar fräck,

Men för svag at sig bemanna,

Då han Astrilds välde flyr.

Bäst han jernets skärpa filar,

Smider han sig sjelf de pilar,

Som nu mer hans frihet bryr.

»Njut din lön för flit och möda»,

Ropa Guden, »kom, min Son!

Här ger Kärlek dig ett lån,

Som väl Döden kan föröda

Men i tiden gör dig nöjd.

Och till prof utaf min mening,

A t jag vill en säll förening,

Blir en dygdig Vän din fröjd.

I dess famn och vid dess sida

Du som Make hugnas skall

Och som Bergsman i ditt kall

Dina smiden lyckligt smida,

Dela många munnar bröd.

Märk, hvad vällust du får åga:

jBåde vilja och förmåga

Till de Armas understöd.

»



Ädla Par! Hvad Kärlek säger

På er glada bröllops-dag,

Samma suckar bär ock jag.

Men en ting alt öfverväger:

Skänk ert Fosterland ett arf?

Som gör Ägtenskapet heder,

At ert blod i flera leder

Pryder Gustafs tidehvarf.

C. M.
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N:o 21.

IVlin högtärade k. Broder!

Nu tager jag min penna at begynna min bref-

växling med dig. Men förut vill jag beskrifva min

sjukliga hamn och afmåla en Poet, som sitter lutad,

med en röd filtmössa, emot en castanje-brun pulpet,

klädd i ett kalminks-lifstycke med nattkappa, lång-

halsduk och halfarmar, sjögröna byxor, gula ullstrumpor

och röda tofflor. På skrifbordet står bläckhornet till

hälften utslaget, skaftet af penneknifven hvilar på
den afbrutne linealen, och strösanden sprider sig kring

en grön tallrik, som står på kant mot en sönderslagen

bouteille. Så kan du taga utsigten af min Person.

Rummet är aflångt, med fuktiga väggar, insunkna

panelningar och rifven spis; de plankor, som i rutor

och bonade flammor borde bugna under en knarrande

rukalvans-sko, saknas här; men i stället synas upp-

kastade mullhögar kring den spikan, där min poetiska

lekamen hvilar, på ett vestgöte-täcke, med utslitna

läder-damaskor och beckiga skor. Inom en sådan lapp-

koja bevarar mitt hjerta likafullt minnet af min Sköna,

som vid detta laget torde sucka och vrida sina händer

vid årorna på den slupen, som öfverför gödsel till

Benedictius eller Saltpeter-sjuderie; och likasom hon
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lindar sina solbrända armar mellan åretagen, den ena

öfver den andra, så svallar inom mina ådror blodet

öfver och under hjertat.

Sedan min Broders afresa har himla-hvalfvets fönster

varet mest på vid gafvel. Regn och dunder hafva

åtföljt. Nu klarnar himmelen; men marken är fuktig

och luften kulig. Ifrån Ladugårdsgärdet höres kedje-

salfvor dageligen. Martis blåa Gubbar sträcka sina

glimmande pikar till skyarna och inom en blixtrande

borg af dundrande mörsare öfverfalla höjder, gärdes-

gårdar och plank. Käringar och Marketentare, surögde

och raglande, sjunga Bacchi visor under krigets be-

svärligheter. Präktigt bespända åkedon upplysa fältet,

där de gnäggande hingstar trotsa krutrökens syrliga

ånga. Spannridaren sträcker sin krokiga arm och

med en pisksnärt guppar till i vändning och svängning,

och den svartmuskige Kusken med sitt vaxade morr-

hår svarar på Spannridarens smäll med ett dugtigt

klatsch, plang klatsch, så at Echo skrattar i bergen.

Det Täcka Könet lägrar sin brokiga Skara på höjderna

ut åt vattubryn, somliga vid Tegel-udden, Biskops-

udden, Blockhus-udden och Fiskare-torpet. Gossarnes

mandom och oblyga sablar fästa deras lilla uppmärk-

samhet, så at den ena Systern suckar, den andra

gäspar och tuggar sockerbröd, den tredje leker och

fingrar sin bröstlapp eller biter i solfjädren. En be-

hagelig Flock släpar sina rosenröda kjortelvådor med
ett stolt förakt, som försvinner, när den afknäppes.

Andra Systrar hovera i tälten bland Förare och Cor-

poraler, liksom Ulla Winblad i Ormsaltare-gränden.

Här och där inom en rishög, öfverklädd med buldan,

sitter en barbent Ängel med halmhatt i knäet på en
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Krigsgud med gula byxor, svarta stöfletter, röd natt-

mössa och nattkappa. Och vid sidan af denna Olymp
framskjuter sig en brun kista med en ölstånka, be-

prydd med en tennpip. Hvad man kallar ambrosia

uppstiger här, fast med någon träsmak, vida skild

från den ånga, som omgifver Cytheren. Kärleken

vederquickes här med en kornsup, ett stycke ost och

bröd och något soltorkad gädda, till dess han kan

hinna i de Skönheters armar, som rodna för hans

pilar och för öma suckar känna ingen annan matlust

än at äta upp och in till benen förtära en Ungkarls

fattiga hjerta.

Min Bror! Du rinner af detta preludium, at jag

spatserar som en spansk Slaf inom Deyens murar; at

min frihet är bortbytt; at jag, tvärt emot Syrachs

råd, har låtit locka mig. Väl an, så vill jag upp-

täcka min belägenhet, huruledes jag, efter noga be-

tänkande och med Anhöriges goda mening, har trädt

i kärlekshandel med äreborna Jungfru Babba Lisa

Wingmark, Krögaren Christian Wingmarks på För-

derfvet äldsta Dotter, en Jungfru af några och fyratio

år. Hennes ungdom har ej gifvet synnerligt hopp

därigenom at hon, i späda åren, då och då förgått

sig genom misstag i trängsel och vändningar; men
at hon varet dömd till döden, är idel afund. Nu är

hon hos några ålderstegna Matroner och hederlige Krö-

gare ansedd både skickelig at förestå en krog, som ock

at bädda en säng, slå i pimpinelle och baka våfflor.

Öfvertygad i mitt samvete om ett lyckeligt val, vill

jag ej underlåta härmedelst min Bror berätta, at vi

växlade ringar natten emellan Söndagen och Mid-
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sommars-dagen, vid gröna stapeln, nedan för kägel-

banan, hos Mor Lisa på Tuppen, i det rummet, du

vet, där Anders Bredström miste sin nattkappa. Just

nu kom Hustrun min in och, ber mig så mycket

helsa k. Bror och tacka för sist, för mössetyget och

klippings-handskarne ; bad därjämte, at Bror sjelf ville

draga försorg om lilla Anna Lena. Quastmor kan

intet längre behålla henne. Grötfatet med mjölkskålen

står på kistan, och en sup i glaset; därföre måste

jag följa Hustrun min åt. Farväl, k. Bror! och helsa

de Vänner, som älska mig.

Jag har den äran at förblifva

Herr Brors

trogne Vän och Broder

Petter Bredström.

— — — d. 20 Junii, vid min hemkomst i afton

från Stockholm.

P. S. Flitig helsning ifrån Herr Borst och Fru

Grymtegren.

[20 juni 1776.]



N:o 22.

Till Mademoiselle

S. M. Nonneman

den 9 Julii 1776, på Traneberg.

Martis tappra Bussar med glödgad canon,

Som vaka i Pommern,

Samlen er kring Astrild i led och pluton!

Han vill er nu bebåda,

Ert bröst till qual och våda,

På lång tid ej skåda

Hans fackla och tron.

Han har ryckt från eder på böljornas bädd,

Som svalla kring Pommern,

En så täck Herdinna, så menlös och rädd.

Neptunus, när han nalkas,

Han låter böljan skalkas,

Friskt luften uppsvalkas,

Och Flora står klädd.
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Vackra vår Herdinna! välkommen till oss;

Res intet till Pommern!

Astrild er tillbjuder at taga hans bloss

Men ber oss ömt besinna,

At snart fljr vår Herdinna;

Men hjertat bör brinna

Olympen till tross.

C. M. B.
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N:o 23.

Min nådiga Fru!

Tacksamhet bör sig förklara,

Fastän gåfvan plär ibland

Ej sitt värde sammanpara

Med en from och villig hand.

Hvad mig till föräring sändes,

Var ett fnöske af den art,

At hvar gång min pipa tändes,

Tändes hjertat lika snart.

Af det täcka Könets händer

Ett så eldfängdt ämne få

Philosophens kyla vänder

Till ett qualm från topp till tå.

Ty ju mer min pipa lågar,

Mer i hjertat känner jag

Astrilds pilar, bloss och bågar,

Nya känslor och behag.

[Juni el. juli 1 776.]

C. M. B.



N:o 24.

Den 6 Augusti 1776.

Från en ort är svårt sig skilja,

Där man andas ömt och gladt,

Där man ser sin bästa Skatt

Sväfva kring på golfvets tilja

Med blått skärp och blomster-hatt

Men som det är Himlens vilja,

Ligger jag nu sjuk och matt.

Doctorn bådar lifvets fara,

Med decoct och tålamod,

Ber mig med ett stilla blod

Mina suckar uppenbara,

Förr'n jag plöjer Charons flod.

Min Lovisa Gud bevara,

Hon är vacker, hon är god.



N:o 25.

Lovisas dag den 25 Augusti

Aldrig har Augusti dagar

Samrnanbragt så många qual;

Dödar och Doctorers tal

Kring om stadens malmar jaga

Med båd lior och lancett;

Många ögon, fordom glada,

Sig i bittra tårar bada

Vid Naturens fordrings-rätt.

Därför hvad mig mest bör röra

På Lovisas fest i dag

Är, at hvart ett pulse-slag

Måtte lif och helsa föra,

Där ett dygdigt hjerta slår,

At, om Himlen så behagar,

Vid Föräldrars sen 'sta dagar

Hon bepryds med silfver-hår.



N:o 26.

Vid

Kammar-Tj enarens hos Hans Kongl. Höghet

Hertig Friedrich Adolph

Herr

Gustaf Adolph Törns

och Jungfru

Friedrica Gustava Pihlgrens

"ågta förening

den 29 October 1776.

Kärlek nyss sin fackla släckte

Längst in i Cytherens skog,

Månan skalf och stjernan dog,

Då han trött sin arm utsträckte

Och i sömnens armar log;

Sjelfva natten at betrakta

Var en skymt, som tyst och sakta

Dagens fägring sammandrog.

- B e 11man, Dikter till enskilda. II.



Dagen bröts i molnens dimma,

Tills vid morgonrodnans fläkt

Kärlek i sin lätta drägt

Sågs med facklan åter glimma

Och på fältet lysa täckt;

Herden, som i tjället hvilar,

Blef vid blixten af hans pilar

Ur sin tunga dvala väckt.

Och hvad mer, en viss Herdinna,

Enda Barnet än i dag

Af ett dygdigt Hjonelag,

Bäst hon minst sitt qual besinna,

Blir hon tankfull, öm och svag

Samma fackla Guden släckte

Med ny eld ny låga väckte,

Nya känslor och behag.

Kärlek hennes hand mottager

Under tusen fröjde-ljud,

Frambär hennes myrten-skrud

Med en krona, frisk och fager,

Hälsar Nymfen nu som Brud:

Låfvar henne troget följa,

Aldrig vred sin fackla dölja

In till dödens sista bud.



Sälla Par! som er förenar

At förena ljuft och ledt,

Hvad I önskat är nu skedt;

Himlen säkert väl er menar,

Han ert ägta tjäll tillrett;

Njut med helsan lif och trefnad

Smaka söttman af den lefnad

At i lif och död bli ett.



N:o 27.

Den 11 November 1776.

Måndag efter Mårtens dag

Mårten med sin öma Maka
Bjöd sin Michel tyst tillbaka

I ett godt och stilla Lag.

Michel kom och drack på kålen

Rödt och hvitt och portugis;

Bäst han mumsa och sjöng skålen,

Kom Guds Änglar med Lovise.

Gom och tunga fåfängt kände,

Hvad som hjertats sötma blef,

Hungern ingen brånad tände,

Handen släppte knif och slef;

Ögat blott en mat-lust röjde

Till en täck, förbuden spis,

Som så ömt och högt förnöjde

Som god lutfisk hos Lovise.



N:o 28.

Vid

Kongl. Expeditions-Secreteraren

Schröderheims

och Fröken

von Stapelmohrs

bröllop

1776.

Med den prakt, som Kärlek tågar,

När han Cyperns stränder rör,

När sin fackla Guden för

Utsträckt mellan bloss och bågar

Under nattens mörka skygd,

Såg man Hjeltens flygt sig leda

At ett präktigt tjäll tillreda

För två ägta Vänners dygd.



Guden, prydd med bloss och båga,

Insvept uti tunna taft,

Djerft mot vintrens våld och kraft

Sig på Nordens bölja våga,

Som nyss med sitt spel upphört;

Eol grym sin lust förnyar

Med en storm, hvars kulna skyar

Floras fägring re'n förstört.

Blott ett ögnablick det gälde!

Blott en suck, så var det gjordt;

Som en ljungeld quickt och fort

Astrild ned sin fackla fälde

Fromt, försigtigt, mildt och lätt;

Med Olympens goda minne

Blef han helt allena inne

I en Frökens cabinett.

Tankfull inkom hans Herdinna

Från sin knytning, bok och spel;

Men bland alla nöjens del

Fåfängt var den frihet finna,

Som ett ledigt hjerta bär.

Några tårar ögat lemna,

Då hon hörde Astrild nämna
Ämnet till dess små besvär,



»Bästa Fröken! hjertats börda,»

Ropa Guden, »hör mig till,

Och den jag er unna vill

At ert värde närmast vörda

Har jag utvalt vid min tron;

Tro hans löften, ord och eder!

Under det at Äran leder

Bad hans hjerta och person!

Himlen skall er ömt beskydda

Med all sällhet, ro och frid;

Lyckans sol skall varm och blid

Stråla kring er glada hydda

Mellan Vänners skämt och glam;

Lyckligt intill sensta tider

Edert blod sig glädtigt sprider

I hvar Telning af er Stam.

»

nov. 1776.]
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N:o 29.

Till Hans Excellence Riks-Rådet,

för detta Gouverneuren för Hans Kongl. Höghet

Kron-Prinsen och de Kongl. Arf-Prinsarne,

Riddaren, Cancelleren och Commendeuren af de Kongl.

Ördeme, Herr Grefve Carl Fredric Scheffer

på Nyårsdagen 1777.

Svea uppå denna dagen

Önskar Gustaf många år,

Då dess frihet och då lagen

Lika ömsint hägnad får.

När som Sanning vill beskrifva,

Hvem den bäste Konung är,

Äran at dess drag upplifva

Gustafs bild till mönster bär.

Dyre Scheffer! du som vakat

För den Hjeltens späda dar,

Ingen större vällust smakat

Än ditt hjerta njutit har.



Du fått re'n med undran skåda,

Hvad den milde Hjelten gjort:

Hur det Folk han ryckt ur våda

Blifver lyckligt, sällt och stort.

Hvad bör Svea icke unna

Den, hvars nit hon pröfva fått?

Hvad vi därför önska kunna,

Blifve din beskärda lott!

Scheffer! du dig länge gläde

At det låf, som Gustaf har!

Och de sensta tider quäde

Om hans trogne Foster-Far.

C. M.



N:o 30.

Till Mademoiselle J: G:

efter masqueraden den 24 Januarii 1777.

De ljufva valthorn blanda sitt ljud,

Sjelf Pan uppbådar Kärlekens Gud
Till lekar, dans; på bölja och strand

Neptun tar Venus i hand.

Tritoner, Silfer kring Fredrichshof,

Upp, sj ungom Gustafs låf! ---Valthorn.

Hvad trängsel, sorl, hvad löjen och skrik,

Hvad dyrbar fest, brillant, magnifique!

Bad skog och vatten glittrar så täckt

Af eld och lampornas fläkt.

Tritoner, Silfer kring Fredrichshof,

Upp, sj ungom Gustafs låf! ---Valthorn.

Vid mareschallers fladdrande sken

Framrulla vagnar inom alleen,

Där Masquer titta ut och ge pris

Minervas små paradis.

Tritoner, Silfer kring Fredrichshof,

Upp, sjungom Gustafs låf! ---Valthorn.
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Jeannette, rödblommig, steg ur sin vagn,

Satt foten fram vid pukornas klang

Och i sin svarta domino-drägt

Utsträcker armen så täckt.

Tritoner, Silfer kring Fredrichshof,

Upp, sjungom Gustafs låf! ---Valthorn.

Klang, valthorn, fleuter, oboe, klang!

Vår oskuld jäfvar tittlar och rang.

Hvaren må dansa lustig och glad

Och sluta sin masquerade.

^feannette, välkommen från Fredrichshof,

Lef nöjd, sjung Gustafs låf! ---Valthorn.



N:o 31.

Ariette.

Den 25 Januarii 1777.

Bon jour, Louise,

Bon jour, bon jour, Ma Belle —
Välkommen, vackra Mask, från Fredricshof

!

Ske Himlen låf,

Louise är på sitt ställe :||:

I sömnens famn och sin pelis!

Elle dort . . . c 'est bon . . .

Mon Dieu, qu'elle est charmante!

Säg, Astrild, hvi dess myrten än ej vrids?

Kring golfvet sprids

Ett flor, en mask, en vante :||:

Med blommor, pjän och en chinjong.

Ah, chére Louise,

Vous étes née pour plaire.

Vårt öga fägna — vakna, vakna opp

!

En cafTekopp,

Med grädda fylld, Ma Chére, :||:

Står på ditt bord framför din spis.



N:o 32.

Med ett bloss i skönsta låga,

JM ed en gyllne koger prydd,

Såg man nyss Cupido fråga

En Herdinna, öm och brydd:

Hvad hon i sitt hjerta tänkte?

Om dess bröst har några qual?

Om hon sina tankar sänkte

Någon gång till ägta val?

»Hor,» sad Guden, »mina lagar

Innebära, som du vet,

Små besvär bland glada dagar,

Ömhet med beständighet.

Dygd och oskuld rör mig nära,

Trohet är min ögna-fröjd;

Därför tro mig pä min ära,

At min dyrkan gör dig nöjd.

Vill du till mitt altar träda?

Så, Herdinna, är jag den,

Som i dag kan dig tillstäda

At omfamna få din Vän.



Käns du vid hans suck och låga?

Har du samma ömhet rönt?

Svara mig på denna fråga,

Straxt med myrten blir du krönt.

Vår Herdinna, mild och sedig,

Med en ädel rodnad går

Fram, dit Guden, täck och ledig,

Mellan bloss och lågor står.

All hans lust blef hennes vilja,

Hennes löften hans behag;

Fåfängt är två hjertan skilja,

Som så lydt hans ägta lag.

Såta Par! Er oskuld lyser

Liksom äran mot förtal;

Alt hvad ömt ett hjerta hyser

Nu fördubblas i ert val.

Kraft och helsa, lugn och lycka

Följe er på Astrilds bädd

Intill ålderdomens krycka

Och till grafvens kalla brädd!

mars 1777.]

C. M. B.



N:o 33.

Vid

Assistentens uti

Stockholms Stads Handels-Collegio

ädel och högaktad Herr

Eric Saxenbergs

död den 8 April 1777.

Ett ädelt bröst, ett redligt sinne,

Ett menskjo-hjerta fromt och sällt,

En pröfvad dygd på verldens fält

Skall skildras af på detta linne

Med snillets eld och konstens drag.

Sjelf afund bör min teckning tåla,

Enär det hjertat jag vill måla

Re'n lydt förgänglighetens lag.

Bese det stoft, som sprids och hvilar

At en gång samlas på den dag,

Då vid det sista dunderslag

Ej mera dödens köld och pilar



Naturen mer förfära kan;

Men vet! inom den mull du skådar

Intill de minsta lifvets trädar

Och i hvar ådra dygden brann.

Vår döda Vän med stilla seder

Var van sin verld at genomgå,

Ibland i lyckans tempel stå,

Ibland saktmodigt träda neder

Med jämna steg och stadgadt vett;

Till Guds försyn och till det höga

Hans hjerta lyftes med hans öga,

Och han var glad i ljuft och ledt.

En Usling med sin säck och krycka,

Som ropa på hans hjelp och råd,

Fant vid hans röst ett förebåd

Båd till sin räddning och sin lycka

Och från hans tröskel skildes ömt;

Hur mången gång har väl den Sjuka,

Dä han sig svalkat ur sin kruka,

Hans namn välsignat och berömt!

Hur har en älskad Maka funnit

Hans ordning, ägta tro och dygd?

Jo säkert i sin sorge-bygd

Har hennes ögon redan runnit,



65

Och tusen suckar qualt dess bröst;

Men den som de Förtryckta värdar

Skall skicka lugn i hennes gårdar,

Och hennes kärlek skall få tröst.

Så skall de Plantor också trifvas,

Som njutit ans och understöd;

Fast deras Skygd är kall och död,

De dock af dygdens eld opplifvas

At kunna pröfva ondt och godt.

De säkert ock med ömhet dyrka

Uti sin växt och fagra styrka

Dens stoft, som deras väl förmått.

Välan, som sista slaget klämtar,

At du bör gå, du Hedersman,

Och ingen Dödlig dela kan

Med dig den fröjd du saligt hämtar

Vid lifsens strand och glädjens hamn,

Så sku vi i vår låga hydda

Mot afunds tand din dygd beskydda

Och fälla tårar vid ditt namn.

C. M. B,

— Be 11man, Dikter till enskilda, II.



N:o 34.

Kärlek, i sin prakt och låga,

Nattens dimmor genombröt,

IM ed sin blomster-prydda båga

Och med myrten i sitt sköt.

Stjernans eld ur molnen jagas,

Morgonrodnan tändes sval,

Hela fästet mildt uppdagas

Vid hans lekar, sång och tal.

Foglen skalf på trädets grenar,

Fisken sprang i böljan stark.

Hur ett Par sig ömt förenar,

Därom söngs i skog och mark;

Och hur rätt man bör besinna

Löften vid en ägta lag,

Därom söng en viss Herdinna

Med sin Herde denna dag.

Kärlek, som så gerna följer

Trohet i sin jämna drägt,

Mer sin fackla ej fördöljer,

Fast han facklan en gång släckt.



»Hör!» sad Guden, »mina lagar,

Mina nöjen och besvär,

Trogne Vän, om dig behagar,

Andre gången jag dig lär.

Med din Maka vid din sida

Skall du, under lifvets qual,

Dina öden glad förbida

I ditt nya ägta val.

Sorg och krämpor, som förstöra,

Är ditt kall at störta ner,

At i helsans gårdar föra

Denna Brud jag dig nu ger.

Hennes val och stilla seder

Låfva dig, at * natt och dag

Hon din ögonlust bereder,

All din sällhet och behag.

Ja, de skatter Kärlek lemnat

I din hydda har hon re'n

Till en ny förädling ämnat

Genom egen dygd allén.

»

Ädla Par! hvad Kärlek bådar

På er bröllops-fest i quäll

Blir en sanning, som man skådar,

Ädel, vigtig, dyr och säll.



Den, som hjertats grund ransak

Intill menlöshetens bo,

Låte er, bland ägta Makar,

Smaka sötman af er tro!

april 1 777.]
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N:o 35.

Vid Hofmästarens

hos Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland

Herr Charles Le Griels

och Mademoiselle

Margueritte Susanne Friedleins

ägta förening

den 1 5 Maj 1777.

Kärlek! aldrig brann din låga

Mera hög och mera klar,

Än då du din myrten bar,

Virkad kring din pil och båga,

Till vårt trogna ägta Par,

Som i dag sin frihet våga

För at se sin sällhet quar.

Väl fann du en skön Herdinna,

Långse n värdig dina band,

At framledas af din hand



Och at den belöning finna,

Som blott ges i dygdens land.

Men dess köld at öfvervinna

Blef ditt ämne ömt ibland.

Nu har dina stilla seder,

Dina löften och behag

Rört dess ädla hjertelag,

Så den Sköna ger dig heder;

Och i samma andedrag

Hennes Brudgum dig bereder

Samma låf bäd natt och dag.

Ädla Två! Försynen vakar

Öfver menlöshet och dygd;

Därför blif
1

er tysta bygd

Ögnalust för ägta Makar

Och de Falska till en blygd.

Himlen, som er tro ransakar,

Blir då visst ert värn och skygd.



7i

N:o 36.

Högvälborne Herr Baron, Håf-Marskalck ock Öfver-

Kammarherre samt Riddare af Kongl: Nordstjärneorden!

Mellan trummor ock stöfletter,

Under buller, stoij ock damm,
Mellan fälda bajonetter

Ock de tappra Bussars glamm
Står jag utan tre billetter

Ock kan aldrig komma fram.

Vimpeln på tribunen flägtar,

Mina Damer gjöra larm,

Under det Pukslagarn fäcktar

Med sin sillfversmidda arm.

Jag tillber! — jag mig ursäcktar,

Mer jag röner deras harm.

Skönhet stolt i Nordens Länder

Älskar bragd ock kämpe-spehl;

Afta deras lena händer

Gjordt en frugtad Hielte stel.

Men en suck jag ödmjukt sänder

Om billetter för min del.



Mina Damer! de mig döda.

Herr Baron! läs detta blad!

Ock lätt fromt sitt hierta blöda

Vid min ställning, i hvar rad.

Ähran kröne Hieltens möda
På vår Kungs Olympiad!

Jag framhärdar med diupaste vördnad

Högvälborne Herr Barons

aldraödmjukaste Tjänare

Carl Mich:
r
Bellman.

28 maj 1777.]



N:o 37.

At åldrens krona värdigt bära

Uppå en hjessa, hvit och kall,

Se'n den i tidens storm och svall

Bland tusen öden varet nära

At lätt förvandla all sin prakt;

At all sin tid med dygden dela:

Det är den dygd, om vi ej fela,

Som nu beröms i dödens trakt.

En vacker Skugga bland de Sköna,

Hvars ungdom Ålderdomen mins,

IM ed djupa skrynklor bland oss finns;

At under nattens täcke röna

Det lugn, som grafvens tystnad mätt,

Den Skuggan sig i grafven sänkte,

Och på dess mull ett namn uppblänkte

Utaf Maria och von Seth.

I777-]



N:o 38.

Knappt hade vårens milda dagar

Naturen en ny prydnad gett,

De späda blommors prål utbredt

Kring floder, dälder, berg och hagar

På Wahleholm och vid dess strand,

Förr än en häftig nordan ilar

Med svarta moln, där tusend pilar

Fördunkla morgonrodnans rand.

Den frie Herden skalf och hasta,

Den fromma hjord sig sammandrar.

Den ljusblå böljan, blank och klar,

En skummig våg i luften kasta,

Och fisken sig ur vassen smög;

De stolta stammar i det lugna

Med knak och brak till jorden bugna,

Och svalan lågt åt marken flög.

All bygdens fordna muntra Skara

Bar döden i sin anlets-färg,

Kringspridda mellan skog och berg;

Ju mer sin sorg de uppenbara,



Ju mer blef Hopen vild och spridd.

Alt hisna för den mörka timma,

Till dess vid solens bleka strimma

At ryktet frambar ämnets vidd.

Då inföll just den dyra stunden,

Den skymning mellan ljus och dag,

På hvilken, i ett andedrag,

Ett ädelt hjerta, rent i grunden,

Sitt lif uti sitt ursprung fann;

Då slog det bröstet sista slaget,

Och vid det sista andedraget

Strax t soln i nya skyar brann.

Du fria bröst! du ädla anda!

Du ämne för min sorge-dikt!

Jag hör ditt låf. Det är min plikt

Med andras tårar mine blanda

Och vid min luta blifva rörd.

Din dygd på ryktets vingar höjes:

En Okänd vid ditt namn förnöjes,

Förr'n knappt han vet din ädla börd.

Din rena nit i Himlens gårdar

At utan skrymtan vara täck,

At ej ditt samvet ge en fläck,

At ofta ifrån grifte-vårdar



En naken Skugge räddning ge,

At dina håfvor så afdela

Så dig och Nästan icke fela,

Då han om hjelp dig orkat be;

At rätt ditt gods och goda skydda

Med trefven hand till Skaparns låf,

JM ed samma dygder gå till hof

Som i din enslighet och hydda,

Fromt draga dina plågors mängd,

I ära likna dina Bröder:

Det gör at, fast din hamn är döder,

Din dygd beröms i seklers längd.

I777-]

C. M. B.
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N:o 39.

Vid Fält-Marskalkinnans

Fru Grefvinna Wrangels,

född Grefvinna Horns, död,

som timade på Sperlingeholms Sätesgård i Halland

den 13 Maj 1777.

Kärlek satt sig ned at gråta

Vid en grafvård, rätt bestört,

Rörde ögat med sitt skört,

Orka knappt sin famn upplåta,

Höll sin koger svart och gömd,

Ty han mindes där vid griften,

At en mängd af tide-skiften

Gjort en svensk Achilles glömd.

Men det stoft, som nu där dölj des,

Visste han, och framför alt,

At det var af ädel halt,

At det till förmultning följdes



Under suck af tro och dygd;

At den ande, som det hyste,

Ädel här i tiden lyste

Och var redlighetens skygd.

»Långse'n», sjöng han, »brann min lå;

Uti vår Achilles' bröst,

Tills han med sin tappra röst

Sjelf en Hjelte-Dotter fråga

Af de käcka Hornars Ätt:

Om hon ville lycklig vara, ,

Lagren med sin myrten para

Och sitt hjerta skänka rätt.

Fri och stor, med gamla seder,

Redlighet och stadgadt vett,

Såg hon snart, hvad Himlen gett

Martis Son och Sveriges heder;

Äran tog dem båda mot.

Ändtlig vann hon sjelf den Hjelten,

Som på Willmanstrandske fälten

Trotsa tusen dödars hot.

Men ej af så dråplig ära

Blef dess hjerta stolt och stort;

Hon i stillhet på sin ort

Sågs de stilla dygder lära,



Som gör en lycksalig själ:

At Försynens lagar lyda,

At sitt lif med godhet pryda

Och sin Nästa göra väl.»

Se'n den sången var till ända

Kärlek i ett moln försvann

Mera hördes intet han

Sina ljud ät jorden vända;

Ryktet lopp till minsta bo

At till fordna verldens ära

Hjelten med den Sköna lära

Prisa ära, dygd och tro.

I777-]



N:o 40.

Vid Gudomlighetens sida,

Inom Evighetens skygd,

Skall den sanna Ärans dygd

Sin lycksalighet förbida
'

Och sin krona taga sällt.

Snille, som sig ej förnedrat,

Som sitt ursprung känt och hedrat,

Skall där få ett större fält.

Michelessi! du som hvilar,

Tag af Jordens Barn din del!

Jämt din lyra och ditt spel

Klingar ömt mot dödens pilar

Och ger lif ditt stelna blod.

Allmänt man ditt låf bereder.

Höpken, Scheffer, Nordens heder,

Hedra dig med denne stod.

777-]
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N:o 41.

Då

Herr Bruks-Patron

Anders Barcheus

och Mademoiselle

Hedvig Wittfoth

sammanvigdes på Gysinge Bruk

den 3 Junii 1777.

Aldrig såg man Kärleks-Guden

Så förändra mine och drägt,

Aldrig så med facklan fräckt

Mot de grymma afgrunds-ljuden

Ned i jordens bottnar gå,

Som då han Vulcan besökte,

Där han i sin smedja rökte

Och hans hamrar hördes slå.

Guden, okänd till sin låga,

Mellan Barn och Gubbar fanns;

Fåfängt alla eldars glans

Lyste upp hans gyldne båga,

6. — Be lim an, Dikter till enskilda. II.



Där den klara pilen brann.

Än i orter, schakter, planer,

Än bland svartaste Vulcaner

Skymten af hans bloss försvann.

Mot de röda ugnars lågor

Sken dess ängla-hvita hy,

Fromt vid Eols suck och gn)

Flöt dess bröst i lena vågor;

Men han trotsa eld och jern:

Fåfängt fick Cyclopen veta,

At han där en Främling leta

Till en Nabo på Cyther'n.

Men hvad Kärlek kan uträtta

Är en gåta på vår jord.

Eld och vatten, våld och mord,

Alt förgäfves at framsätta

Båd som hinder och försvar.

Han sin sol i molnen letar,

Väg till hjertat sig arbetar,

Och hans bild blir känd och rar.

»Käcke Främling!» Astrild ropa,

»Bär Vulcani skatter fram!

Vis dig i ditt stoft och damm!
Sjung, Cycloper, allihopa!



Sjung min dyrkan och hans pris

Jag är till er nederfaren

At förvandla här Tartaren

Till tvä hjertans Paradis.»

Strax säg man helt andra tycken:

Astrild svafva hvit och klar,

Plutos Folk pä hj essän bar

Ljusa blommor, blad och smycken.

Hvar en tog en herde-staf;

Koger, pilar, bloss och bäga,

Alt tog an en präktig låga,

Och ZepmVn ny svalka gaf.

»Nu,» sad Guden, »vill jag freda

Deras hjertan, deras pris,

Huru ömt pä dygdigt vis

Bada sig sitt väl bereda.

Men all verlden detta vet;

Jag blott med min säng förkunnar,

Hur en dygdig verld dem unnar

Kärlek och lycksalighet.

»

I777-]



8 4

N:o 42.

Knappt Mars på sine fålar

Så vacker Ungdom sett,

Som så på fältet prålar

Med mod och växt och vett;

Som står så fast i sadeln,

I sats på sats i gång,

Som gamla Svenska Adeln

Så följt i spärr och språng.

Mars gömde mildt hans miner

Uti en casque så grann.

Bland kastspjut, javeliner

Hans skugga grymt försvann.

Men lagren sågs på hj essen

Vid Skönhets seger-ton.

Beprydd, en ung von Essen

Står nu vid Gustafs tron.

[5 juni 1777.]



N:o '

43.

Nyss had solens bleka strålar

Sig i Thetis' sköte gömt

Och nyss Bacchus sina skålar

Under Floras lekar tömt,

Då Anacreon visst skulle

Vakna upp. Han vaknar blid

Vid en grafvård: på en kulle

Stod en gyldne pyramid.

Glaset bräckt vid föttren glimma,

Lyran söndersplittrad låg.

Hvart hans rädda öga strimma,

Han blott dödens fasa såg.

Men bäst han sin syn upplyfta,

Somnar han med dödens mine,

Och för tårar, när han snyfta,

Hördes blott ditt namn, Dalin!

[Midsommardagen 1777.]



N:o" 44.

Vid beseendet af Wäsby Sätes-gård

den 25 Junii 1777.

Wäsby åkrar, tjäll och gårdar

Jämt uppodlas fritt och sällt;

Sjelfva Flanderns fagra fält

Knappt en Ceres mera vårdar,

Knappt Pomona syns mer skön

Hvart ett girugt öga hvälfver,

Möta strömmar, floder, elfver,

Med naturens vinst och lön.

Åkermannen i sin tröja

Jämt sin lia hvässa får;

För hvart hugg, hvart slag han slår,

Nya blomster sig upphöja

Till ny lusta för hans syn.

Och på trädets späda grenar

Nya tyngder det förmenar

A t upplyfta sig till skyn.



Jag ser Wäsbys prål utbredas

Bad af konsten och naturn;

Ända till den kalla murn

Måste Floras skygd ditledas

Båd af aspar, ek och al.

Och omkring en präktig hydda,

Den små Änglar tryggt beskydda,

Sjunger trast och näktergal.

Konsten har en lustgård grundat

Med berceauer och alléer,

Där man Hjeltars bilder ser,

Se'n de här i tiden blundat,

Hur de göms i Fauni hvalf.

Och bland urnors mängd på listen

Lyser Konsten med Artisten,

Fast hon krossad är och half.

Men hvad mest min själ förnöjer

Är en dygd hos hvar Person,

Som det sämsta Tjenstehjon

Till sitt värde högt upphöjer.

Lydnad i hvart hjerta bor.

Hvar en tycks sitt kall så sköta,

At han som ett Barn kan möta

Wäsby milda Far och Mor.



N:o 45.

Apollo han ser sine Söner

Kring Målarn med cittror och sång,

Hur Barnen i suckar och böner

De sjunga vid Nymfernas språng.

De sjunga förtjensten till heder

Och plocka de blommande frön.

»Hör», söng en Apollo, »jag beder,

Kom följ mig på böljan i sjön!
:||:

Kom, simma till götiska stranden,

Tritoner och Nymfer, kom fritt!

Med blomstrande kedjor i handen

Kringlinda ert lif, linda mitt!

Kom, höj edra röster till ära

För Gudarnas Son i vår famn,

Som purpurn på jorden fått bära

Men upp till Olympen sitt namn.
:||

Förkunna, beundra, betrakta,

Hvad Norden har Snillen och dygd,

Och skåda dens bild, som så sakta

Nu andas i Göternes bygd !

»
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Apollo han söng och han tala;

Olympen blef eldad och quick,

Tills Jupiter, som ur en dvala,

Han nämde Gref Scheffer och gick.
:|

[Juni 1 777.]



N:o 46.

Till min nådiga Cousine Lovise,

efter masqueraden vid Kongens återkomst.

Skall så skönt, fritt och gladt,

Skall min bästa Skatt

Vandra med masquen för öga?

Skall en ful, tung och svag

Täfla om behag

Med min Sköna?

Nej ! jag svär vid all glans

Uti Fröjas hof,

At hon ej får mitt låf

Därtill röna. Da

Kasta bort masque och prål,

Fly alt larm och skrål,

Ögna till skyn i det höga!

Sjung så ömt med sin röst

Om sitt trogna bröst,-



— gi

Om min smärta! Fin.

Myrten snart i en krans

Hennes hjessa bär;

Min Louise, jag förär

Dig mitt hjerta. Da capo.

[30 juli 1777.]



N:o 47.

Majeståtlig prakt och låga,

Slott och borgar, fält och sjö,

Ymnoghet och rik förmåga

Pryda Atles stolta ö.

Tappert Folk med hand i värja,

Trifna Barn vid slöjd och bok,

Quicka Snillen, som sig berga

Under Snillets gamla ok.

Skönhet, som sitt välde delar

Med en Grek och Armenian,

Som så täckt med ögat spelar

Som Slafvinnan mot Sultan;

Mandom, som så mordiskt blänker

Som trots en Potsdamer-Svén:

Sådan prakt vårt Stockholm skänker,

Glad, förträfflig; Himmel! men - -

Landets stillhet, lugn och dvala

All den höghet öfvergår.

När Statisters tungor tala,

Lärkan sina toner slår.



När de quicka Snillen sjunga

Hj ekars pris, i stad och hof,

Hörs på Menlöshetens tunga

Af ett Vallhjon Himlens låf.

Lycklig den, som får sig skilja

Ifrån Stockholms tvungna fröjd,

Till förbättring af sin vilja

Och at göra själen nöjd;

Lära sig at ömt betrakta,

Huru vällust är förderf,

Se'n hemvända, lätt och sakta,

Till sitt öde och sitt värf.

uli i 777.]



N:o 48.

Afund, i sin svarta drägt,

Nöjd at Redligheten fälla,

Stod med all sin mörka Slägt

Tätt vid Aganippens källa,

Smög sig bland Apollos hof;

Bistra ögon flög ur pannan

Än på en, än på en annan,

När det gälde Hjeltars låf.

Simmingskjöld han satt och skref,

Hvad all Verlden tänkt at skrifva;

Ämnet helt naturligt blef

Gustafs låf: at ömt upplifva

Hjeltens storverk utan gny.

Afund fick så brådt at göra,

Till at lyssna, till at höra,

Till at gråta och at fly.

I777-]
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N:o 49.

Sång-Gudinna! fäll din lyra,

Torka dina ögon ömt,

Kom för Jofur at bedyra,

Hvad i stoftet döden gömt.

Sjung då om de svall, som quäfva,

Som kring Charons köl du såg;

Holberg sväfva' :||:

Grånad på den smala våg.

Sjelf Olympen honom mötte,

Utom Astrild, med sin famn;

Jupiter hans vålnad skötte,

Och Apollo söng hans namn.

Pallas honom rökverk tände,

Ryktet hördes långt ifrån;

Holberg kände :||:

All sin Slägt på Helicon.

[Början av aug. 1777.]



N:o 50.

Min Skald-Gudinna tog min penna:

Apollo åt min fruktan log.

Men Orpheus min lyra tog

At den till högsta toner spänna,

Då Jupiter besåg min skrift.

Mitt qual, min fruktan mig påminte,

At snillets spel är nästan inte'

Mot hjertats ädla håg och drift.

Jag tänkt, bland Skalders Barn, at fä

En vördad Drott på Atles ö,

Se'n åter sällt sitt Toresö

Försynen honom täckts tillegna.

Med vänlig blick af Stad och Hot
Min Skald-Gudinna pennan ryckte,

Och Morpheus min syn tillyckte;

Men bröstet andas Scheffers låf.

an av aug. (?) 1777.]



N:o 51.

Till Döden.

Fäll din lia! göm din båga!

Vänd ditt timglas än en gäng!

Och med Astrilds gyldne låga

Tystna i din segersång!

Skona den du sjelf tillbeder

För sin skönhet och behag,

Den hvars ungdom, dygd och heder

Gör dig häpen, vild och svag!

Men alt fåfängt! Du måst lyda

Den din hand i slaget styr;

Ja! din skörd i dag blef dyr

Och har mycket at betyda

För en Make, huld och god,

För hvart fromt och dygdigt Sinne.

Denna hand på detta linne

Darrar vid ditt stelna blod.

B eliman, Dikter till enskilda. II.
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Du har så ditt hjerta parat,

På en tid af tio år,

At din Make sjelf förklarat

Han din Like aldrig får.

Mot din Gud ditt bröst så redligt

Som mot Nästan visat sig,

At det vore obeskedligt

Utan tårar nämna dig.

[Mitten av aug. 1777.]
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N:o 52.

Till JM ad.

J: Göding öfver hennes siukdom

af Poeten

C M B.

Sommarklädd i kuli väder,

Stärckt i flor ock kammarduk,

Kan man annat än bli siuk

Ock beredas fyra bräder

Till en nattrock i sin graf;

Gud bevars den sorg få röna,

Att så skönt i bland de Sköna

Skull som blomman brytas af.

Mina böner hielpa föga,

Dock jag är i trone fast;

Jag tror snart ett ögnakast

Från paulunen till mitt öga



I oo

Bådar mig min siuka Vän;
Att hon skall med hälsan vakna,

Fast i dag alt godt vi sakna

Ock vår Kung vi mist igen.

Drottningholm den 19 Aug: 1777.



N:o 53.

På Lovisas dag den 25 Aug. 1777

Bör ej hjertats fröjd förklaras
4
/

Jo, hvar droppa i mitt blod

Min Lovisa ömt förvaras:

Hon är älskvärd, hon är god;

Hon belönar snart mitt sinne

Med sin hand vid Astrilds tron.

Bör dä dödas i mitt minne

Namnet af så täck Person?

Nej ! Lovisas år och dagar

Lifvar upp min skalde-sång;

I min famn, när Gud behagar,

Tror jag nöjets dag blir lång.

Säkert i dens trogna armar,

Som hon med sin kärlek mött,

Hvilar hon, när Ödet larmar,

Och i stormen sofver sött.



N:o 54.

Knappt hördes klangen af min luta

Med fria slag och flygtig sång,

Förrän min hand med lindrigt tvång

Blef sakta ryckt sitt spel at sluta

Och högre ämne gafs min röst;

Jag fick ej låf mitt snille gömma
Bland Bacchi kärl, långt mindre ömma

För Astrilds pilar i mitt bröst.

Apollo med en ädel anda,

Så stolt som Jofur i sitt Hof,

Befalte mig at Hjeltars låf

I röst och toner sammanblanda

Med teckning af förtjenst och dygd.

Förtjensten, at dess värde finna,

Var blott en Höpken sig påminna,

Så vördad i min Fosterbygd.

Hvar kan ett högre snille låga?

Hvar lyser mera högtänkt själ?

I rådslag för ett Rikes väl

Hvad mera dygd? hvad mer förmåga?



Hvad kännedom af Folk och Land
Du trogne Drott vid Gustafs sida!

Hvem skall en gång din lager vrida?

Och hvar finns en så värdig hand?

enast aug. 1777.]
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N:o 55.

Sitt tjäll i Floras skygd uppmura

Och svalkas af Zephirens fläkt;

I frihet i sin sommardrägt

Uppå sin länstol slumra, lura,

Vid solens qualm och varma prål;

I sömnens famn sin lris sakna;

Likfullt med glädtigt sinne vakna

Till nya värf och göromål;

Ett läckert bord at gladt uppduka

Med hemväxt gröda, god och fin;

At med ett glas af bästa vin

Uppmuntra både Friska, Sjuka;

At talas vid på ärlig tro;

At sen med ljus och kundskap fägna;

At vitterhet med vänskap hägna:

Är målning af min middags-ro.

[Senast aug. 1777.]
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N:o 56.

Kungens Lustgård mildt utbreder

Floras fägring och behag,

Och dess blommor, tusend slag,

Spira opp i brutna leder

Kring de gröna rundlars vidd.

Än en kronig stam sig höjer,

Än en lågland häck förnöjer

Och gör ögats undran spridd.

Iris gick kring denne parken;

Men som Skönhet har den art,

At af skönt hon lockas snart,

Vill hon ta en ros på marken

Till en liten bröst-bouquet;

Men hon tänkte: »Om jag rör 'en,

Kommer, kanske, Directeuren

Och gör mig på foten lätt.

»

[Senast aug. 1777.]
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N:o 57.

Välborne Herr Kongl. Secreterare

!

Högtärade Herr Farbror!

Den utmärkta vänskap och omvårdnad för mitt väl,

den drift at befrämja mina angelägenheter och den

hugnesamma klarhet, som uppdagas vid deras af-

slutande, förbinder mitt erkänsamma hjerta at aflägga

en ödmjuk och trogen tacksägelse.

Jag tackar ödmjukast min Hr Farbror för hvar

tanka, hvart ord, hvar mening, hvar punkt och hvart

komma uti dess goda expedition; men som Gudi ske

låf intet signum interrogationis där förmärkes, så har

jag ock, prisad vare Försynen, ingen ting i den delen

at tacka för.

Min gunstige Farbror lärer förmodeligen ej råkat

Bror Erland; han var i går aftons hos Syster Ten-

ström och frågade efter Bokhållaren Rungrens käpp,

som Jernkrämaren Melin skolat sagt åt Commissarien

Bergvall, at Farbror sett honom hos Klockaren Fahl-

berg, snedt öfver Postmästaren Liunggrens Änkas Dot-

ter IVladame Wikmansson, sitta upphängd vid fönstret

bakom stora spegeln, och bad Bokhållaren Rungren,



om jag skulle råka kära Farbror, at Bror Erland

måtte undfå befallning at lämna bemälte käpp hos

Syster Frankenberg på Hvita Löfkojan, skylten n:o i 57
vid Munkbroen.

Rådman Askelöf från Lindköping och Apotekaren

Valdenström från Uddevalla äro i Stockholm, blott

för at spisa middag. Förblifver med vördnadsfull

estime

JVlin gunstige Farbrors

N:o Lotterie Contl ödmjuke Tjenare

den 1 Sept. 1777. C: M: B:
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N:o 58.

På Fredrikas dag i dag

Må min Skald-Gudinna tala

Om de nöjen och behag,

Som bör Dygdens Barn hugsvala.

Himlen gifve dig den lön,

Som ditt hjerta visst förtjenar;

Mera godt dig Gud förlänar,

Mera hörer Gud min bön.

[i777.]



N:o 59.

Altid kysser jag din hand

Med en ren och vördsam läga,

Och om hända kan ibland,

At mig små bekymmer plåga,

Blir ditt sällskap mig en fröjd,

Jag blir ledig, jag blir nöjd.

Af din milda mine och tycke

Blir jag lustig, fri och glad,

Och jag tycks mig se ett smycke

Utaf Vårens blom och blad;

Jag dig älskar mer än mycke,

Läs mitt hjerta i hvar rad.



I lo

N:o 60.

Hvad vällust och hvad guda-fröjd

At med sin Vän sin kärlek dela!

Ack! hvad jag är förnöjd;

Mig alting kunde fela,

Men ej at nånsin kunna mista

Lovisa. Du mitt lif, min gnista

Till alt det glada dagens ljus,

Jag väntar till mitt aldrasista

Uti din famn och i mitt hus.

[I777-]



N:o 61.

Månd Lovisa än är vaken?

Nej ! gå tyst och trippa snällt.

Ljuset nedvändt står i staken,

Lilia Spädde än ej skällt;

Caffe-quamen står på skåpet

Och dammborsten mot en stol;

Stina, fattig, tänk det Våpet

Nyss sytt häkten i sin kjol.

[I777-]



N:o 62.

Vakna, Louise, kanske min himmel klarnar,

Kanske mitt öde blott hon och Astrild vet

Kanske hon blott ett flygtigt hjerta varnar,

Skänker mitt bröst en liten mild förtret.

Ack, om jag visste,

At jag Lovisa miste,

Jag mig på stund ur Astrilds armar slet.

[Senast 1777.]



N:o 63.

Hur ljufligt vid vinet, Kamrater,

At sjunga för Ivis så smått,

Förena med Cyperns små stater

Det tunnland, som Bacchus besått.

Utaf den skörden vi fräta.

Sjungom om kärlek och vin!

Men kund' jag min Sköna förgäta,

Bör döden förblekna min mine.

enast 1777.]

e lim an, Dikter till ensk ilda. II.
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Nio 64.

Om jag fick min gröna tröja

Färdig snart till pingste-tid,

Skull garnering den upphöja,

Capuchonen blifva vid;'

Jag skull pien i fållar sätta

Och bröst-rimsan knyppla fin;

Mitt knä-förkläd se '11 upptvätta

Och min stubb af carmosin =

Så skull jag den park besöka,

Där naturens enkla prakt

Tycks all konstens höjd föröka

Med sin frihet och sin magt.

I de tysta Carlbergs lunder

Skull jag sjunga Himlens pris.

Men hvad ser jag"? Hvad för under^

Se Johanna och Lovise!

[Senast 1777.]



N:o 65.

Vid åskådande af en konstig pung.

Som Lovisas magt är känder

At inlinda, hvem hon vill,

Altså bjöd jag fåfängt till

At med mina svaga händer

Lösa hennes giller opp.

Hur hon krånglar och arbetar,

Jag mig sjelf en valknut letar

För mitt hjerta och mitt hopp.

[Senast 1777.]



N:o 66.

Min Herr Rongl: Secreterare

ock Broder.

Farväl, ock tack för hvar dag i den stora verlden,

för alla hurtiga ungkarls-nöijen, för hvart bakanaliskt

tummult bland blixtrande glas ock surrande bouteljer;

tack för hvar knuff i hyrvagnar, kurslädor ock nere

slags åkedon; mycken tacksäijelse för godt sällskap

hos den delen af det täcka Könet, som trippar trappa

opp ock ner med hoglandsvin ock plåtsedlar under

hiertklappning för Fader Trähand ock Benedictius.

Heder ock tack för de tysta omgängen på Baggens-

gatan, i Stakens gränd ock på Finska Slottet. Adieu,

kära Bror, du får intet se mig mer; jag reser snart

till Paphos länder med hvit skiorta, prydd med en

nopkins-mössa, som uphöijer en tofs af röda band,

ock såsom en vandrande Riddare barbent ock barfota.

Jag kommer eij igen förrän om 10 år, då du lär

finna ditt behag att se en afdankad Poet luncka med
lyran på ryggen ock släpa efter sig en svärm små

Poeter, med paltiga nattrockar, utslagna hår, mäss-

lingen i synen ock pontak på läpparna; de siunga



ii;

Apollos låf ock trampa Fadrens fotspår med samma
femton gånger klacklappade skor, som han tråkat op-

före till Baki tempel, Kärleken skall ändock med
sin fackla lysa vår väg ock de mörcka bekymren

flygta vid hans ljus. Jag ärnar siunga Gudens låf,

så länge jag andas, till dess han en gång lägger sina

opp ock ner vånda pihlar i korss på den flaskan, som

skall tjäna till urna på min graf. Farväl, nu är jag

resfärdig. Venus rusar ner ur skyarna, kringhvärfd

af en glättig Skara med rosenröda släp, himmelsblåa

skjört ock blomsterzirade drägter; stiernehvalfvet blixtrar

opp, ock en myrten-krona från Olympen räckes mig

af Apollos händer under ett genljud af Skald-

gudinnornas ropande vivat. Men Himmlar, o Gudar,

lätt eij denna härligheten slutas blott med en festin

för mina ögon, utan o Morpheus, vältra ner under

dina sömniga ögnakast ett bolster ock en kudde, lakan

ock örnegått, ock du, du fromme Cupido, låna mig

din sänghielpare. Amen.

Jag framhärdar din, min Broders

redelige Vän

Anacfeon.

[Senast 1777.]



Dedication af Östermans parentation

till Kgl. Sect. Skröderheim.

Öster! Söder, Norr! ock Väster

Frambär Baki Hieltars namn!

Guden i sin bleka hamn
Sielf framrullar sin Orkester

Till Apollos sång ock låf.

Elis, du min skugga råkar

Bland små stop ock långa stråkar

Men mig sielf i Fröijas håf.

På Bakanaliska Capittlets vägnar

Anakreon.



N:o 68.

Ett ädelt lif i fara sväfvat.

En älskad Fru var utan hopp.

Den många Sorgsna muntrat opp

Nu sjelf vid Dödens åsyn bäfvat.

En värdig Man af tårar sköljdes.

En Slägt sin tröst i klagan tar;

Det Hus, som glädjens hemvist var,

Af ängslans dimma öfverhöljdes.

Den Hop, som nödens börda känner,

Som lifvets hårdhet pröfva plär,

Som fattigdom och oro tär,

Den sörjde en af sina Vänner.

Den Himlen bad. - - Försynen rördes

Och mildt till allas suckar såg.

Den Fru till lifvet återfördes,

Som utaf mässling mattad låg.

Två söta Barn med späda händer

Sin ömma Mor nu famna om,

Som just från grafven till dem kom.

Dess åsyn lif i dessa tänder.



De muntras dubbelt till at lyda

De trogna råd, som hon dem ger.

Vårt hopp det öks, at de än mer

Med hennes likhet Könet pryda.

Du Hedersman, hvars namn och ära

Blir ämne blott för sannings sång,

Se! hvilken skatt dig andre gång

En nådig Himmel täcks förära.

Du ser, at lyckan denna Maka
Dig skänkt som ålders rätta tröst.

Lef då, fast på din lefnads- höst,

At lifvets vår med henne smaka!

enast mars 1778.]

C. M. B.



N:o 69.

Öfver Fru —
den 22 November 1778.

Ett bud från Charons färja hastar

At mig förkunna något ömt;

Jag redan mina sånger glömt

Och med en suck min luta kastar,

Fru — — — , ned vid din grift.

Hvad mer kan sjungas till din heder?

Din dygd, din vandel dig bereder

Uti hvart bröst en tänkeskrift.



N:o 70.

At under lyckans gyldne skjul

En obesvärad lifslängd njuta,

Till slut en grånad hjessa luta,

Då Döden vinkar, svart och ful,

Och slutlig sist med murkna tänder

Framstafva mord och våld och dö,

Är sådant alt som dagligt händer

Bland de Förmögna på vår ö.

Men vara hjelpsam, full med tro,

Med dygd och vett at Snillet hägna,

De Arma i sin stuga fägna

Och den Betryckta gifva ro,

At Konst och Vetenskaper pryda,

På sätt som man Alströmer mins,

Är sådant alt som tycks betyda,

At än en Claes och Patrick finns.

Men som förtjensten altid rår

Uti Monarkens milda öga

Och Afund altid från det höga

Uti hvart steg sin bane får,
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Och som at Folkets dygder röjas

Hvart ögnablick för hans Person,

Så är det klart de två upphöjas

Och Folket gläds kring Gustafs tron.

[Dec. 1778.]



N:o 71.

Mel.: Fredmans Sång 11:0 I.

»Ack, se pä Nackreij, god morgon, min Vän
Aldrig jag säg dig sä putsader än.

Säg, hvart tänker du dig hän?

Till hvem friar du igen?

Kanske du tänker ny syssla at fä,

Eller du ämnar till Österman gä?

Du vill ha mynt, kan jag förstä,

Eller hur, är det ej sä?»

»Hin vet, hvar du alt fär veta,

Men du gissar dock ej rått.

Jag skall nu von Hanreij heta,

Börjar ny Baronlig Ätt. :||:

I ett becksvart fält jag mälar

Horn af oxe, bock och hjort;

Uti hjelmens ställe strålar

Fjädrad hatt, som blänker stort;

Rundt kring vapnet styckvis prälar

Bössa, penning-pung och kort.

»

[Dec. 1778?]



N:o 72.

Dedication till Fru Schröderheim.

At mina strängar spänna

Och mer pä lutan slå,

Det vågar jag ej på:

En Kellgren hvässt sin penna

Mot mig i Stad och Hof.

Göm detta för hans öga,

Fastän det rör mig föga,

Hans klander eller låf.

[1778?]



N:o 73.

Vid Mademoiselle Lindströms graf

den 2 Februarii 1779.

En blomma, när till afton lider,

Hon slutar sina bleka blad,

Tills solen åter, mild och glad,

Sitt morgonsken kring henne sprider

Och hon upplyftes ur sitt grus;

Sitt späda väsend hon förnyar

Vid vädrens sorl kring fält och skyar

Med nya färgors prål och ljus.

Så liknar nu vår lilla Döda
En blommas prakt och snälla fart;

Hon hastar till sin afton snart

Och är nu gömd från storm och möda,

Från verldens gyckelspel och tvång.

Hon bäfvar ej för Dödens domar;

Dess lif i ljus och klarhet blommar

Inunder Änglars vård och sång.



N:o 74.

På Lilla Hornsberg

den 9 Julii 1779.

En himmel, klar och hvit,

Och vädret lugnt den dagen,

Då nyss half åtta slagen

Vi caffe-dags kom hit.

BarhufVd, med bara magen

Stod Fiskarn uti julKn,

Och tjuren uti hagen

Till skyn uppkasta mull/n.

Vips blef en mört uppdragen,

Som drunknad' i kastrullen.

*

Samma gang.

Helst Slödder och Bagage

Jag omgås med och trifs,

Men helst när som de rifs

Om ett uttömdt fastage.



Samma tillfälle.

Värdinnan täcktes ge

Hvar en af oss tre supar

Och hvar sin kopp cafTe

Men ack! se våra slupar

Vid stranden synas de.

Ödmjuka Tjenare!



N:o 75.

På Catharinae dag 1779.

Mig min vänskap ömt påminner

Vid Cathrinas vackra namn.

Åt jag också mig infinner

Och tar henne ömt i famn,

Önskar henne glada dagar

Med alt godt, som önskas kan,

Till och med, som hon behagar,

At bli lycklig med en Man.

[2 aug. 1779.]

9. — B eliman , Dikter till enskilda. II.
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N:o 76.

Vid Fru Friherrinnan Hermelins död,

den 8 October 1779.

Förgäfves Kärlek sig bedröfvar,

Och fåfäng är hans bittra gråt,

När Döden i sin mörka ståt

Inom hans glada rymder ströfvar

At kräfva ut Naturens rätt.

Bestört han på sin koger hvilar;

Hans fackla släcks, - - hans blanka pilar

Af Döden bräckas jämt och tätt.

Nu mägtar han ej mer försvara

Två hjertan i sin skönsta vår,

Som endast fått i några år

Hvarandras lust och hugnad vara.

De måste skiljas från hvarann.

Straxt vid en så oväntad timma

Alt skönt, som kring hans altar stimma,

Bland nattens skuggor tyst försvann.



I3i

Ur svarta skyar vädren hvinte,

Den bleka stjernan brann och skalf,

Och månan sank i skogens hvalf,

Och Herdars spel de hördes inte,

Men vågen trotsa klippans hot.

En storm bröt ut — midt i det lugna

De gyldne ax och blommor bugna

Inunder Skördemannens fot.

Du ömma Man, som mist din Maka!

Och denna sorge-målning ser,

Din gråt är billig — aldrig mer

Kan Kärlek ge dig den tillbaka,

Som om ditt bröst så ensam rår.

Betänk, hon likna dig så nära,

Till blod och hjerta, dygd och ära,

At skilna n blott blef kön och år.

Jag tror hon ofta till dig tala:

»Min trogna Vän! — Du rår om mig!

Hvad saknad, om jag miste dig!

Hvem kunde detta bröst hugsvala"?

Med dig mitt lifsljus slockne då!»

Men Himlen nu sitt verk utkårar,

På det at dessa strida tårar

Din ägta dygd bepryda må.



Så träd till hennes grift allena!

Med ett af oro kyligt blod,

Gjut ut din varma ögna-flod;

Ditt stoft tör tiden snart förena

Med hennes lilla ädla mull.

Emedlertid må Kärlek hasta

At hennes myrten-krona kasta

I Dödens armar, tårefull.
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N:o 77.

Ädel ock högacktad Herr Kungl,

Hof-Graveur!

Tillåt En Bakanalisk Skara!

Ett ögnablick i er alcove

Vid bägarn sjunga vinets låf

Ock kring er glada tomt förklara

Ert vittra värde i vårt land.

Blif öm — ! ock värdes dem bejaka

En liten målning ge tillbaka

Af tacksamt bröst ock trogen hand.

Auctor.

D. 24 Decemb. 1779.
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N:o 78.

Stockholm den 19 Maj 1780.

I dag mot morgonrodnans uppgång, vid ett klart

och stilla väder, tilldrog sig kring Clara-trakten något

sällsamt phenomen, som Läsaren kan intaga af följande

berättelse.

En djup tystnad regerade öfveralt; man hörde

intet det minsta knäpp eller kny, om intet på de

ställen i staden, där någon Skjutsbonde knackade på
kärrhjulet eller någon Sötare discantade Hönsgummans
visa på skorstensbrädden eller också Bagarpojken

kunde stå i brödkorgen och gnola: Movitz blåste en

Concert ; det var så tidigt, at Tornväktarn i Clara

första gången tittade ut ur torngluggen med sin röda

filtmössa och bara gäspade och drog näsan åter in i

gluggen tillbaka; Lätta Dragonerne gingo ännu i toff-

lorna, och Kopparslagaren syntes ej emellan sina sju-

dande kittlar; jag påstår, at Fader Mollberg näppe-

ligen hint mera vid det laget än till tredje supen och

at basfioln ännu låg kullstjelpt bland ölstopen i Jöran-

Helsingsgränd
;
ingen Poet hade ännu hunnit gnugga

sömnen ur ögonen och plocka dunen af jackan, förrän
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ur ett genomskinande moln vid ett sorl af liksom glitt-

rande Skuggor en oändligen vacker Skapnad, prydd

med ett koger, en bindel och ett bloss, visade sig och

med en förtjusande stämma afsöng denna lilla Rondeau,

i hvilken orden ungefärligen voro dessa, fast melodien

af mig genast förglömdes.

Rondeau.

En gång en Herdinna

Sina löften ömt besinna;

Kärlek han ville vinna,

Men bön och tårar hjelpte ej.

Stilla, tyst och ledig,

Altid vacker, from och sedig,

Dristig och , fri och redig,

Blef hennes svar till Astrild: »Nej!»

Men ack! märk, hvad hände?

Hemligt hjertat sjelft sig tände;

Astrild han log,

Och skottet det tog,

Och Nymfen sig sårad nu kände.

Kärlek nog man känner,

Kära hjertans, mina Vänner;

Bågan blott han den spänner,

Så grumlas lätt ett glädtigt blod.

Iris börja gråta,

Hennes tankar bli en gåta;

Stundom vill hon förlåta,

Och stundom väpnas hennes mod.
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Men ack ! märk, hvad hände?

Hemligt hjertat sjelft sig tände;

Astrild han log,

Och skottet det tog,

Och Nymfen sig sårad nu kände.

»Iris! dig besinna,

Tag din krona, min Herdinna!

En gång skall du nog finna

Utaf min ömhet nya rön.

»

Just så Astrild tala.

Nymfen vakna ur sin dvala:

*Damon, ditt bröst hugsvala

Och för din trohet njut din lön!»

Men ack! märk, hvad hände?

Hemligt hjertat sjelft sig tände;

Astrild han log,

Och skottet det tog,

Men Nymfen sin sällhet nu kände.

I samma ögonblick blef ett gnistrande, sprakande

och ett oupphörligt viftande med facklor, blomster-

buketter, kransar, lustbägare och målade figurer, glim-

mande klot, med nere lekande upptåg, tills småningom

mina vimmelkantiga ögon nedsänktes i den ljufligaste

dvala; jag hängde hufvudet och kunde knappt höra

klockorna ringa till bönen; hvad jag ändå tänkte

och nu vet, det har jag mig förbehållet, och detta

alt påtager jag mig med nere Vittnen bevisa, om så

påfordras,

Christian JVingmark.



N:o 79.

Till Biskopen i Göteborgs Stift

Herr Doctor Wingård

på den 1 Junii 1780.

Impromtu

.

En tidning sprids kring Zions gårdar

Om dig och ditt Palladium.

Vår Wingård värdig är sitt rum,

Så visst som han sin lampa vårdar

Och af hans nit förkofran röns.

Men skänk oss åter dig tillbaka!

Din bortgång aldrig vi bejaka,

Fast din förtjenst å nyo kröns.
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N:o 80.

Bröllops-Skrift.

Vid Kongl. Hof-Gulddragaren Herr Widmans

och Fru Helena Margaretha Smitts ägta förening

den 20 Junii 1 780.

Midt i Junii glada dagar

Kärleks-Guden, varm och glad,

Prydd med blommor, ax och blad,

På Cythern en fest tillagar

Och med bågan står på språng.

Alt i lek och löje andas

Från den skymt, då dagen randas,

In-till solens nedergång.

Hymens tempel stilla prålar,

Och där Ceres* altar står

Jämt en helig tystnad rår;

Bacchi krus och gyldne skålar



Tömmas utan dans och sång;

Minsta buller må ej lidas,

Knappt en suck med vädret spridas,

Knappt en mine, som röjer tvång.

Flora all sin prakt förnyar,

Luften spelar, frisk och sval,

Göken gällt i toppen gal,

Och de höga, ljusblå skyar

Samla tusend glada lif;

Alt hvad ögat hinner skåda

Syns naturens vällust båda

Med ett lyckligt tidsfördrif.

Jophur invigt denna dagen

Till ett heligt göromål;

Därför han ock intet tål

Vid de blanka åskeslagen

Jordens häpnad, ångst och nöd.

Han vill öma hjertan fägna,

Dem de kära banden ägna

At bli ett i lif och död.

Flyg och skynda då tillbaka,

Öma Kärlek, i ditt kall!

Men din flygt är redan all,

Re'n en älsklig Man och Maka



Svarat Ja! på Hymens tal.

Ryktet redan sällt förkunnar

Genom hundra sannings-munnar

Dygdens del i deras val.

Njut, hvad Dygden plågar sända,

Ädla Par, lef sälla år!

Men må Döden sina spår

Länge från er hydda vända

Och ert timglas rinna lätt!

Den som hjertats inre känner

Säkert han så såta Vänner
,

Vårda vill i blod och Ätt.
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N:o 8 i.

Hemma hos Völschow 1780, då åskan gick.

Jag sitter vid ett litet bord,

En mulen himmel mig förskräcker,

Det svarta molnet sig utsträcker,

Och Jofur tala vill ett ord;

Hans ljungeld glimmar kring min penna,

Och åskan följer vädrets fläkt;

Jag nödgas för dig, Bror, bekänna,

At jag är rädd, men oförskräckt.
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N:o 82.

På Regina-dagen 1780.

På min hulda Moders dag,

Då dess namn för ögat lyser,

Alt hvad ömt mitt hjerta hyser

Röjs i tankar och behag.

Och den sol i dag får skina

Komme åter, mild och snäll,

At än nere år, Regina,

Må mig göra glad och säll.

[7 sept. 1780.]
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N:o 83.

Den 10 November 1780.

Alt hvad Martin kan förnöija

Önska vi förnögdt ock gladt;

Att han inte sjuk ock matt

Må en gigt-full hand ophöija

Ock af krämpor gripas an;

Att han frisk må Himlen prisa,

Önskar här hans Vän Lovisa

Med sin Syster ock sin Man.

Louis Bellman y.- M: Grönlund

I C M Bellman.



N:o 84.

Med en penning-pung. 1780.

Denna lilla knutna pung

Blef nyss färdig-gjord och stickad

Och med denna önskan skickad

At bli af ducater tung.

1780.]



N:o 85.

Öfverhöljd med köld och yra,

På en dunbädd in i vrån,

Passar ej en Phoebi Son;

Därför opp! — tag Gudens lyra,

Blidka Döden med din sång.

Tycker du hans pilar glänsa?

Sjung så ljufligt som Potenza!

Salve, Pater Ch on\

Ryktet mig i dag bebådar,

At du i din kulna bädd,

Med en rutig tröja klädd,

I ett lakan, några vådar,

Ligger insvept liksom jag.

Himmel, ack! till alla delar

Vet du, hvad oss båda felar?

Blott en stol i Bacchi Lag.

Doctorn är från Charons färja,

Om du orkar noga se,

En förklädder Roddare,

Som med siden-hatt och värja

to. — Bellman, Dikte?- till enskilda. II.
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Störtar dig i Charons gap.

Därför fly hans kalla möte,

Och i Fröjas varma sköte

Drick ett spets- glas vin de Cap!

[Senast 1780.]
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N:o 86.

Hvad är för syn mitt öga skådar?

En Gustaf Adolphs kära bild.

En Prins, som re'n i vaggan bådar,

At han blir rättvis, stor och mild;

At han sin Faders fotspår följer

Och gör sig värd sin födslorätt;

At Gustafs-namnet äran höljer

Och käns af ädla tänkesätt.

En Framtid, som en gång skall skrifva

Om Gustaf Adolphs lefnadslopp,

Den skall i Minnets Tempel lifva

En Lundbergs namn med oväld opp;

Den skall dig för Apelles sätta,

Med hugnad se ditt mästerprof

Och på din grafvård rista detta:

Ditt namn ej blifver tidens rof.

[Senast maj 1781.]
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Den 10 Aug. 1781.

Värda Vän ock Embets-bror!

Vid Apollos högra sida ! ! ,!

Till din boning vill jag skrida,

Fram till Themis' sorge-chor.

Dock du låfvar glada lekar

Ock så mycke öfverflöd;

Jag vill gå — blott du eij pekar

Mer på vatten än på bröd.

Här mig Bakus sielfver vaggar

I en åhm af oskobade;

Här stå femton kärl i rad,

Alt med våta sprund ock laggar,

Ock här sitter Themis röd.

Jag vill gå till dessa lekar;

Blott, min Vän, at du eij pekar

Mer på vatten än på bröd.



N:o 88.

Den i i Augusti 1781.

Parécas.

Vackra holme med din bro,

Där bor en Mårten, och vi bo i ro.

Kring denna ön

Lugnar nu sjön;

Neptun han squalpar kring klippor och skär. :||:

Men nu mot afton så är det så där,

Ty fjärr och nar

Har Bacchus besvär;

Men Mårten är

Ej trumpen och tvär. :||:

Lefve då Värden, vår Mårten, vår Vän ! ! !

Vi klinga mera — om han har mer än.

Lefve han nu,

Han och hans Fru!

Klang, denna skålen vi dricka ännu

!

Glömmom då alla små sorger och qual,

Klingom då alla med rågad pocal!
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Mårtens skål den klingar skönt.

Men hans lycka

Vi misstycka,

Om hans förtjenst ej blir riktigt belönt,

Ej riktigt belönt.



N:o 89.

Vid Krono-Uppbörds-Commissariens

Herr Gustaf Tåströms

samt Mademoiselle

Maria Catharina Sandborgs

ägta förening

den 13 December 1781.

Kärlek, altid van at skalkas,

Föll det in en gång så här:

»Jag har lust Apelles nalkas,

Bäst han i sin verkstad är;

Ingen Dödlig må sig våga

Till det rum jag mig beger,

För'n vid skenet af min låga

Man min egen teckning ser.»

Strax Zephirn i luften spela,

Och den mörka skyn igen

Sig i hvita moln fördela

Kring Naturens Drott och Vän.



Stormen, som ryckt trän ur rötter,

Susa ömt i skogens hvalf,

Och inunder Gudens fötter

Stjerne-hvalfvet brann och skalf.

Ur en sky, som föll och blänkte,

Bland de bleka nattens prål,

Guden nu sig sakta sänkte

Till Apelles' göromål.

Vädren hvinte, facklan spraka,

Och Cytheren sjöng en sång,

Vid det Astrild fram sig maka
Och till penseln tog en gång.

Skönt en teckning sig utbredde

Af en mine, båd sträng och klar,

Den man tyckte Oskuld ledde

Från ett blygsamt ögnapar.

Af sin skugga se'n upphöjdes

Ögats eld till prick och fläck;

Men ett bröst, där vänskap röjdes,

Gjorde denna målning täck.

I ett penseldrag helt stilla,

Träffadt med all lycklig smak,

Bragtes tankan snart i villa

Af en oförväntad sak:



På den bilden Astrild måla

Sågs bland några myrtenblad

Hymens krans och krona pråla,

Men dess teckning dubbelt glad

Nu var taflan krönt och färdig;

Astrild sjelf såg inga fel,

För'n en ann Person fants värdig

Hedras af hans snille-spel.

Då beslöt han Kärlek måla,

Just sådan som sjelf han är,

Och i glansen af en stråla

Teckna si? så ungefär:

»Ädelt sinnelag och heder

Och en hand, i löften fast,

Redlighet i lätta seder

Skildrar detta ögnakast.

Denna ställning skall förklara,

Hvad min dyrkan ömt tillhör

Och hvad vällust det plär vara,

När man med sin Maka dör.

»

Vid de orden - - regnet glimma,

Foglen sjöng, och soln upprann

Då straxt Astrild som en strimma

I ett purpur-moln försvann.



Ja, all stranden sjöng hans ära,

Tills vid hyddan i en dal

Man såg lyckligt tvänne Kära -

Bägge hans Original.

Ädla två! som denna dagen

Skänker eder åt hvarann,

Af de muntra lifs-behagen

Njuten alt hvad njutas kan.

Verlds-besvären får man tåla,

Om man vill ell' intet vill;

Men at all er sällhet måla
'

Hör en lycklig framtid till.
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N:o 90.

Ett par chirandoller.

Dessa smycken fram sig våga

Bort från Indiens rika del:

Hvarje prick i hvar jouvél

Hälsar er med dubbel låga

Ifrån Hymen tusenfallt.

Men den hand, som oss nu sänder,

Säkert en gång, när det händer,

Med er sällhet vinner alt.

Ett penfoder.

Jag är endast därtill gjord

At mig i en kiolsäck säncka

Eller på ett dukat bord

Vid en sillfver-gafTel bläncka.

Också efter god aptit

Plär jag, förd af vackra händer,

Gjöra gagn åt mund ock tänder,

Ock just derför kom jag hit.

[Julen 1 78 1?]



N:o 91.

»Hör, Camradter, wie schtor till?»

Jo lustigt, vi äro raska.

Jurgen Puckel, tag din flaska

Och din spicke-sill!

»Pruder, prafissime, trink aus!

Wir wollen uns tifertiren

Und anjetzo poculiren;

Du bist ja ein Schmaus!»

Lät alla glasen klinga,

Lät alla korkar springa,

Bouteiller svinga!

Drick nu, om du vill!

»Praf, charmantes ehl i quäll

De porssar und de pornerer;

Men min pen den pallancerer,

Dass ist packatell!»

Ja, bagatelle, men klinga, drick!

Hvem kan väl sä skönt förbättra?

Alting skönt uppä Skersättra,

Intill minsta prick!
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»Tyst, Cammeradter, stilla!

På schwenska jag tala villa.

Jag talar illa,

Excusiren mich!»

Lustigt drick ut-i botten, svälj,

Slå ännu i glasen mera!

Skålar finnes ännu flera

Och mång full bouteille.

Ölet ger vällust, märg och hull;

Lät hjertat ny vällust vinna!

Skål, vår Värd och vår Värdinna,

På den gröna mull!

Kratz, trojadus kampampen!

Jag dricker, så jag får krampen.

Jag tar till pampen;

Rätt nu är jag full.

[Senast 1 78 1 .]
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N:o 92.

För en Enka, at få sälja hembryggar-dricka.

Välborne Herr Kongelig Expeditions-Secrétaire!

Om hon vore minsta vacker,

Om hon ägde små maner,

Men hon skrämma kan Cossacker,

När hon ur sin hufva ler;

Och om Gumman, som år Enka,

Mindre skrynklig vor' och brun,

Då kund' man med skäl miss-tänka

At jag sucka för den Frun.

Men jag ryser, då jag märker

Fattigdomens djupa nöd:

Moders-hjertat slår och värker,

Barnen be sin Mor om bröd.

Modren gråter, Barnen buga,

Ömt på lutan klingar jag:

Lät nu Gumman i sin stuga

Sjunga Gustafs skål i dag!

[Senast april 1782.]
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N:o 93.

Inrikes

Tidningar.

Stockholm, Torsdagen den 5 September,

År 1782.

N:o 69.

Tryckt hos Carl Stolpe.

Haga, d. 5 September.

I den präktigt här anlagde Kongl. Lust-Trägården

är i dag morgonstunden inom de därstädes befintelige

alléer och häckar, under skuggan af en åldrig och

grönskande ek, framsatt ett litet dukadt caffe-bord,

med en ordenteligen utslagen duk, beprydt med hvita

chinesiska koppar, kosteliga skorpor och en rågad grädd-

skål. I skygd af denna utsväfvande stam ärnar, som

det förljudes, ett Sällskap Vänner från Kongl. Lust-

Slottet Carlberg sig förmiddagen infinna, i anledning

af ett visst förefallande så gladt som högtideligit till-

fälle; de tänka at inviga denna dagen till oskyldiga

nöjen och öma önskningar.
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Dito, d. 5 September.

Klockan half till 10 förmiddagen infunno sig samte-

lige af ofvannämde Sällskap, till fots gående, under

paraplyer och nedslagne hattar, då, efter några glim-

mande skurar, en mild och välgörande sol upprann,

himlen återtog sin ljusblå prydnad, regnbågens färgor

bleknade vid horizonten och försvann emellan de glesa

grenarne ned vid stranden. —• Naturen blef ny och

lefvande, bofinken spelade, och sädsärlan trippade på
sandgången, fiskarne slogo ringar i vattenbrynet, och

hästen gnäggade inom gärdsgården. Sällskapet beslöt

alt därföre at medelst en kort promenad öfver de små

ganska ordenteligen anlagde broar, hvilka därstädes

genom en susande löf-skog oförmärkt leda Vandrings-

mannen till den skönaste trägård, at på denna vackra

ort hemta hvila och rasta några minuter. — Man
nedkastade sig i det mörka, glittrande gräset, den ena

bort på ängen midt i en klase af våpling och gula

blommor, den andra på en kullrig oppvältrad sten i

backen, den tredje lutade sig emot trädet och, blundade,

den fjerde letade sig ett metspö, och så vidare. Ändte-

ligen blef man varse det ståteliga cafFe-bordet i en

skymt utvidga sin rundel under tvänne mot hvarandra

lutade aspar. Man såg nu mera än förut värdiga

ansigten, leende munnar och märkeligen öma och se--

diga ögnakast, som alla tycktes förråda denna dagens

vigt och betydelse. Något hvar makade sig nu genast

fram till bordet, och inom 6 minuter syntes alla, hvar

och en med sin kppp och rykande saltser i handen,

sitta med nedhukande hufvuden och smackande läppar

ståteligen i en frukosterande ordning. — Men just
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under mesta sorlet och skrattande hördes i det samma
ett klang af en välklingande cittra, hvars lekande

toner och dallrande sväfningar framfördes mellan de

susande löfven, pä högsta sätt angenämt för örat, som

ock icke mindre behageligt i anseende till dagens

värdiga firande.

Under accompagnement af cittran afsjöngs denna

efterföljande lilla Rondeau eller Aria, ungefärligen af

detta innehåll:

Sälla Par, som Kärlek leder,

Ack, hvad fägnad skänktes eder,

När sin myrten han tillböd;

Blifven ett i lif och död!

Edart tjäll små Änglar stänge

Båd sällt och länge;

Men till Hymens pris

Bygg ett paradis,

Siradt med blommor af hans slag —
Sjung till hans ära natt och dag!

Men en gång, när Döden sväfvar

Och med lian hvässad sträfvar,

Bry er intet om huru han sväfvar,

Laga blott at hjertat ej bäfvar,

At ej hjertat bäfvar.

Kärlek mot Döden trotsar hans slag;

Sjung till hans ära natt och dag!

Sedan denna melodie blifvit i flera repriser sjungen,

i synnerhet af Fruntimren, uppvaktades Sällskapet

med lemonade. Någon stund därefter såg man en

ii. — Beliman, Dikter till enskilda. II.
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städad Trägårds-Dräng, i sin grå jacka och kullriga

hatt, komma framstigande med några af halm virkade

små korgar, fyllda med de klaraste hvita och röda

vinbär, hvilkas klasar och utsträckta blad samman-

flätade ett genomskinligt täckelse öfver några i botten

af korgen nedlagde ljusgula astrakaner; man log och

smakade begärligt söttman af dessa ovanligt tidigt

mognade och läskande frukter; då emellan-åt alla

samtelige, med äplen och bär i skört och förkläden,

ännu en gång, ja, ändå två gångor om igen, afsöngo

nämde oskyldiga melodie. — Trägårds-Drängen gno-

lade efter under all den tid han småningom försvann

skogsbacken utföre, som går ned sida om planket vid

sjön.

Carlberg, d. 29 Augusti.

Här omtalas mycket en utkommen öfversättning

af ett vittert utländskt original, rörande ägtenskapet

och Makars plikt. Man har trott sig böra lemna den

samma ett litet rum i denna tidning. Där det heter:

Arten och beskaffenheten utaf den ägta kärleken

är af naturen så visst, så noga och sorgfälligt utstakad,

at förnuftet med lätthet fattar den, at det lätt kan

afteckna den och måla denna dygd. Om afsigten

af den dragkraft och inbördes kårlek bägge Rönen
emellan, som Skaparens hand hos oss nedlagt, ej är

någon annan än bibehållande af Menniskjo-slägtet samt !

hvarje Menniskjas särskilta lugn, så har ju intet

förnuftigare, intet heligare medel till detta dubbla!

ändamåls vinnande kunnat upptänkas än ägtenskaps-i

bandet.
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Genom ägtenskapet blifva tvänne Personer uttagne

utur den stora Verlds-Familjen för at göra en liten

Verld i smått, hvilken, uppeldad af inbördes trohet

och kärlek, skaffar sin särskilta lycksalighet och kallas

till sådana plikter, hvilka icke allenast göra kärleken

fastare samt underhåller och förnyar den samma utan

hafva äfven, då de iakttagas samt få bereda Menni-

skjors särskilta lycksalighet uti enskilta lefnaden, en

helsosam inflytelse på Statens och Verldens lycka i

allmänhet.

Säll om du i din famn en sådan IMaka bär,

Som älskar dygden ömt och delar ditt besvär,

Som lifvets många qual i stillhet med dig delar,

Som är din skygd, ditt stöd, din hand, när som

du felar;

Som, när du stannar af, dig glädtigt muntrar opp

Och, när du muntrad blir, ej stannar i sitt lopp;

Som, midt i faran snäll, dig ur din dvala väcker

Och för en last, ett fel med ömhet dig förskräcker.

(Continuation i nästa tidning.)

Solna, d. 2 September.

För några dagar sedan tilldrog sig följande märke-

liga händelse här i socknen: Genom skogen, som

bekant är, ledas flera genstigar fram till allmänna

stora landsvägen, hvilken åter krökes emellan mindre

vägar och lägenheter, hvarest stundeligen flere Resande

färdas till de behagelige sommar-byggnader, som öfver

alt intaga nejden däromkring. Öfver en dylik afväg

framrullade förleden söndags afton flere bespända vag-
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nar med flygande hästar och nickande Skjutsbönder;

damm och rök oppsteg i skyn, och ett genomträngande

hurra uppfylde luften. — Klockarn i Solna, som var

sysselsatt med at igensmälla det dubbla kyrko-låset

på stor-dörren och som snart var i begrepp at titta

in i hörn-skåpet efter aftonvards-supen, smälde sig in

i hvalfvet; Gumman vid täppan kröp under bruna

bordet i löfhyddan vid grind; vid närmare efter-

spaning befunnos desse i knä på hvarannan sittande

Courierer vara en Svärm Bröllops-Musikanter ifrån

Alsike, som hals öfver hufvud, med valthornen i fullt

tutande och bas-violerna på kappsäcken, ärnade sig i

en huy till Fahlun, för at därstädes infinna sig, vid

tillfälle af ett där i staden högtideligt bröllop; men
i det samma föreföll i andra ledet eller grinden ett

handgemäng emellan denna Svärm kosteliga Gubbar

och en enfaldig Poet, som ärnade sig ned åt landet

med några marker bröllops-vers uti en säck på ryggen

till Fahlun eller Hedmora; bataljen börjades således

ganska förnumsteligen, medelst bägge händernas sät-

tande i sidan af Poeten, som midt igenom hela denna

Armeen marscherade solo och smälde med fingren.

Vid solens nedergång upphittades bakom gärdsgårdar,

diken och stängsel häst-lass af söndermalit confonium,

afbrutna stråkar, inkramade valthorn och ut- och in-

vända bas-violer. — Poeten befants grensle öfver

säcken sittande i skogsbacken, med benen i kors och

flaskan under armen, betraktande naturens härlighet

och badande sin svullna gom med en huggare po-

m erans.

Natten nalkades, och resan fortsattes sedermera i

månskenet till Fahlun.
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Saken är i dessa dagar anmäld hos General-For-

vagns-Commissariatet till vidare handläggning.

Åhlkistan, d. i September.

Föret har under förledne Junii och Julii månader

ej varit särdeles häromkring, i anseende därtill at

hvarken snö fallit eller isarna kunnat lagt sig för den

myckna värma och torka. Systrarna nysta hela dagen,

och luckan åt landsvägen är till hälften skrufvad.

Observatoriu in, d. 20 Augusti.

Man sysselsätter sig med at uträkna en ny stjerna

af första rangen, som redan i flera år skall blifvit

observerad vid Fahlu-horizonten; och som hvarken i

äldre tider af en Celsius, Rudbeck, med flere, eller

i sednare tider af vår odödelige Klingenstjerna blifvit

förut-spådd och antecknad; medio September blir hon

hos oss synlig.

Brunkeberg, d. 27 Augusti.

Den härstädes förtretliga Trumslagarligan fortfar

ännu med sitt bullrande och hvirfvel-slående at oroa

hela nejden; det är så mycket mera undersamt, som

ett af Rikets djupsinniga och sällsynta Snillen å denna

kulle har sitt tempel och arbetsrum; man önskar emed-

lertid åtminstone at ett sådant tripp trapp trull och

ramlande på ramlande ej måtte framdeles störa de

tvänne älskande Personers sköna hvila och ägta nöjen,

som i dessa dagar hemförväntas och hvilka från ofvan-

nämde grannskap ej mycket långt hafva utvalt sin

boning. — Gifve Gud med lyckliga och nöjda dagar.
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Fiskar-Torpet, d. 5 September.

I dag morgonstunden ankrade en liten spel-jakt här

på redden i viken, som emot middagstiden flaggade

och sedermera eftermiddagen ända till sent på aftonen

loverade fram och tillbaka. Ett beständigt och mun-

tert hurra hördes mellan valthornen och skålarnas

drickande. — En af Passagerarne hade stält sig ut

åt relingen, med en pocal i den ena handen och med
hatten hurrande i den andra. -— Följande skål af-

sjöngs på den bekanta melodien »Gustafs skål»:

Mera vin!

Välkommen denna sälla dagen,

Då Helin

Inskrefs i ägta lagen.

Klang, hans skål —

•

Lät glasen gå i leder,

Rätta eder,

Sjung dens heder,

Som gör dagens prål!

Mera vin!

Vi dricka nu just som vi tycka.

Fru Helin,

Er önskas tomt-bo-lycka.

I sin famn

Behåll sin Vän i öden,

Ja, i nöden,

In i döden

Älska detta Namn!



Vigde i Lan ds or t er ne.

Handelsmannen Herr Pehr Helin med Mademoiselle

hona Lidman, vigde i Fahlu Stad, Torsdagen d. 5

Sept.

Döde i Stockholm.

Majoren vid Ostindiska Compagniet, Glascrona, på
resan emellan näringsstället Gula Korpen och Tre

Stjernor, 70 år.

Dom-Probsten öfver Sawolax och Carelen samt

skeppshvarfvet i Lybeck, Trisseltrasselius, 70 år,

Den 1 Sept» var coursen:

På Hamburg 5 supar till frukost

— Amsterdam 3 huggare pomerans
— London 19 rosolis * » »

2 uso.

NOTIFICATIONER.

Civil-Statens Enke- och Pupill-Cassas samtelige

Directeurer varda härmedelst anmodade at nästkom-

mande Fredag eftermiddagen å vanligt ställe klockan

4 sammanträda, för at bivista sorgmusiquen som , af
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Delägarne kommer at uppföras. Orden finnes härtill

af Wets författade vid ingången till utgången af

concerten.

Directionen af det Privilegierade Renskrifnings-

Contoiret kundgör härmedelst: At som vid Contoirets

sista sammankomst på Liqueur-Kammaren i gränd midt

emot Dufvan blifvit för nödigt ansedt och beslutadt

- - - det Ingen, eho han vara må, skall hädan-

efter emottagas vid Directionens expedition och i dess

tjenst, som icke framter behörige bevis ifrån de Herr-

skap, hvarest han antingen kunnat vara engagerad

som Kusk, Löpare eller eljest vid stall-ärenderne,

hvarjämte han bör i synnerhet vid Räkenskapsverket

Vara något verserad i trip trapp trull,' samt än ytter-

ligare, på den händelse någon komme at antagas till

Notarius eller Cancellist, åligger honom sätta borgen

för 5 förmiddagars frukostering med böckling, ost och

kanträttikor med flera skrif-materialier. Stockholm d.

29 Aug. 1782.

Efter befallning

Mörtberg.
Suspenderad Tullskrifvare, samt

suspenderad Materialskrifvare.

Testamentariska Dispositioner.

Det testamente Mjölnaren Johan Miöhlqwam i

Vittnens närvaro hvarken författat eller underskrifvit

och som vid Tings-Rätten vederbörligen icke blifvit

uppvist samt således med de närmaste Arfvingar icke

communiceradt, kungöres härmedelst för första gången.
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Diverse Kungörelser.

Ett litet guld-hjerta är upphittadt, med öfverskrift:

Förloradt; den som det tilltror sig återställa i Fahlu

Stad, anmäle sig vid Norrmalms Helsobrunn och i

huset n:o utan vedergällning.

En behållen iskällare neder i Åmål är at tillträda;

hvarom underrättelse meddelas på Ladugårdslands-

kyrktornet hos Tornväktaren.

Vid nästa Kongl. Nummer-Lotteriets dragning ut-

komma n:o 37 -- 71 -- 59 -- 64 34, på 2 qvaterne,

3 terne som till efterrättelse länder.



N:o 94.

Vid

Mademoiselle Sophia TodeS

död

den 6 December

och

begrafnings-dagen

den 10 s. m.

1782.

Du fromma Oskuld! som dig hvilar,

Din saknad väcker våra qual;

Nog hade tyckts ditt åra-tal

Bordt freda dig från Dödens pilar

I famnen på en älskad Mor.

Men Döden, som han gärna plägar,

Oppletar helst de sälla vägar,

Där någon lycklig Maka bor.
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Där hota nu hans vreda händer

Med grafvens nycklar, köld och harm;

En Skönhet, späd och frisk och varm,

Sig till ett ringa Stoft förvänder

Och kallnar, af hans pilar full.

Där kärleks-facklor bordt sig tända,

Syns Dödens timglas öfverända,

Utrunnit vid Sophias mull.



N:o 95.

Till Hof-Marschalken

om rum i Carlbergs Slott.

Floras högtid är nu nära

I Kung Fredrics gamla park:

Bed min nådiga Monark,

At han täcktes mig förära -

Till dess fest en contramarque.

När man mig två rum tillstäder,

Har min önskan nått sin hamn;

Jag skall, med min Son i famn,

På en stol af gyllen-läder

Tolka ömt Kung Gustafs namn.

Och så skall jag med min Maka
Dela jämt, om intet mer,

Hvad vår lilla taffel ger —
Blott ej Slottets flyglar braka

Och at taket faller ner

!

[Våren 1783?]
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N:o 96.

Pres. d. 7 Juni 1783.

Högvälborne Herr Grefve ock Landshöfdinge.

Anno 1783 den 8 Junii vederbörligen opläst ock föredragit, ock
resolverades, det skulle Sökandena, i hvad den 5 el. sista parag:

anbelangar, sig å behörig ort anmäla, kommandes detta i ödmjukhet
Herr Expeditions-Secret : af Ugglas att öfverlämnas ock comuniceras.

Stockolm ut supra af Lands-cancelliet.

Sam : Helding

I anledning af den bekymmersamma ock opfrä-

tande belägenhet, hvari staden nu mera än fordomsdags

befinnes vara iråkad, så igenom den öfverflödiga con-

sumtion af Råstu-Ledamöter till den Kongl: Taffelns,

jämte flere Länets Jnvånares behof, som ock nu torde

hända vid annalckande krigs-rustningar ock flottans

utredande, ock således någon jemnckning i författ-

ningarne för framtiden torde finnas nödig; Altder-

före har i dag Borgmästare ock Råd, i stöd af Missg:

Bal: 40 Cap: 5 §:, från närmast belägne kåhlgårdar,

staqueter/ rof-land ock afträden tidigt blifvit utsläppte

ock vederbörligen å kall ock embetes vägnar inföste,

at på sätt som medföljande prospectus el. ordnings-tafla

utvisar, i detta granlaga ämne å stadens rådstu op-

träda till allmän bön- ock grymte-stämma.
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Å andra sidan i vanligt embets-lunck opptassande

Borgmästare ärindrade nu under intrampandet å råd-

stugan, om ock huruvida Magistraten icke nu genast

borde hos Hans Höggrefliga Nåde på en gång andraga

de puncter ock qvestioner, som detta ämne rörande

sig kunde förete; h varefter väl-bemälte Preses, anfö-

rande samtelige älsta ock underskrefne deputerade Råd-

män från Huddinge, Bo ock Bränkyrka samt Pihlkrog,

i ett utskott sammanträdde ock följande påminelser

enl. proposition ock skedd votering nu afbökade.
jmo Qm j ck e Hans Höggrefliga Nåde skulle täckas,

utan rubbning af Kongl. Tryckfrihets-förordningen, nu

genast anbefalla indragandet af den så kallade ock

fördömda Mamsells Wargs kok-bok jémte en annan

dylik af anno 1 7 5 1 , som nu nyligen kommit för

Magistratens öron, hvarest efterföljande märckliga ar-

ticlar oprest något hvar af Råstu-ledamöternas hufvu-

den, där det till exempel § 23 framställes Åt koka

skincka i franskt bsanvin och ännu mer malicieust

pag. 57 Sylta pä svinhufuuden samt äntel. pag. 62

Afhandling om at gjöra ndlsylta.

Borgmästare ock Råd finne härvid lämpeligare

kunnat articuleras — helt annat, som ex. gr.: nuddel-

kaka, mandelvatten, stufvade simpor m: m:
2^ om flere krono-bränneriers anläggande närmare

staden, hvarigenom den betydeliga fördel otvungit

supponeras äga rum, at åkrarnas ock trägårdarnas stäng-

sel eij så ofta ty värr af en part rådstu-rättens egna

Ledamöter op- ock nedbökades; ock hvarför i ock

med detsamma af bränneri-värckens mängd Magistra-

tens utsigt om bättre aflöningsvillkor in natura synes

för evärderliga tider vara garanterad. Samt pro
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3- Om icke af gunst ock nåde October mänad
i vårt kära Fädernes-land, synnerligen för denna vår

horizont, kunde utslutas samt ett i så måtto önskeligare

calendarium i det stället vidtagas, hvarigenom Magi-

straten

4° hade till någon tid at hugna sig af enahanda

villkor med sina Jemlikar utomlands, som utan farhoga,

öfveralt i de catholska länderna, bevista carnavaler

ock andra Romerska fastor. Samt sluteligen för det

52 ock sista underställes vördsammeligen, om icke

vår närbelägne Bruks-Herre till Forsmark borde på
något sätt förhindras i dess oförsvarliga utvidgande

af en bruksrörelse, som, ehuru låf-värd i sig sielf,

eij annat kan än indirect medföra vår totala förlust,

när dess tillvärckningar ock redskaper eij mindre angå

än å lif ock stia: hvaribland synnerligen af oss up-

tages den fördömda förädling å jernet till stek-spett,

nubbar i visthus, ringar i nosen, skinck-krokar i skaf-

ferier, smör-pannor med halster ock flera dylika slagt:

polurer, hvilcket alt kommit till våra öron ock försatt

oss samteliga i ett jämmerligit ef ef öff öjf.

Framhärda med aldradjupaste öff öff öfF:

Swen Lorentz Skärström — öflf.

Öff Borggren. — Öff öff Smitt. — ÖfF öff öff öff

Lars Borgren

med peruquen.

Petter Almark öff.

Södertelje d. 2 Junii 1783.



N:o 97.

Min nådigsta Fru ! ! !

Under en mulen himmel, som intet låfvar mindre

än blixtrande skurar ock fräsande buller, sitter jag

försagd med pennan i hand ock bläckhornet överända.

Min lilla Sohn gråter i barnkammaren. På gården

bandar en frodig Tunbindare några anckare, ock mitt

emot på näringsstället står Krögarn i sin röda mössa

ock, med en lefverbrun viol under hakan, afsjunger

Gustafs skål ock hurrar på den 19 Aug.

I dag ett träldoms-ok för elfva år tillbaka

Bröts af Kung Gustafs hand i en välsignad stund;

Just då när aggets storm den lungna thronen skaka

Ock spiran signa ned vid Rikets fall i grund.

Bland vreda mist ock moln ricks:skeppet flöt för anckar,

Där hvar en hade vind, alt som han köpte tanckar.

Min nådigste Fru — på denna märckelse-dagen

vålsignom vår milda Kung ock förenom oss at önska

Monarken alt hvad dess dygd förtjänar, som är at



glad råda öfver glada svenska hjertan, lik en Nestor

i år ock en Titus på thron.

Jag lefver med oaflåtelig vördnad

Hennes Nåds

ödmjukaste Tjänare

CM Bellman

Carlbergs Slott.

D. 19 Ang. 1783.

12. — Be lim a ?i, Dikter till enskilda. II.
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Till Herr Kongl. Expeditions-Secreteraren

och Riddaren af Ugglas.

Från en Man, som trött i värmen

Pressat ådror, blod och märg,

Som med lyran under armen

Vandrat längst ifrån Carlberg,

Som nu, prydd i Floras lekar

Med tulpaner på sin hatt,

Vågar lemna denna skatt

Och på desse rader pekar.

[Sommaren 1783?]
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N:o 99.

Vid Secreterarens i Kongl. Vetenskaps-Academien,

Riddarens af Kongl. Nordstjerne-Orden,

Herr Pehr Wargentins

begrafning, den 18 December 1783.

Du Hedersman af rena seder,

Som vid vår klagan skiljs från oss,

Som nu vid nattens bleka bloss

I jordens sköte sänkes neder,

Hur ädelt var ditt lif och godt!

Den Lärde, gråtögd vid din kista,

Knappt vågar sig din runa rista,

Så sällsynt var din snilles-lott.

Så hvälf då fritt ditt trötta öga

Från jordens klot och mörka pol!

At vid en oförgänglig sol

Med evig lust bese det Höga,



Som dig så saligt undangömt.

Emedlertid ditt namn helt stilla

Skall sväfva kring vårt låga lilla,

Välsignadt, äradt och berömdt.

C. M. B.



N:o 100.

Med en salopp.

1783.

När en liten vacker Syster

Vandrar trappa ned och opp,

Plär hon i en svart salopp

Göra sig sä from och tyster

Och beskylla oss för svek,

Vi som trampa här i Norden.

Men du fromma Barn på jorden,

Flitig hälsning från Herr Ek.

ulen 1783.]
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N:o 101.

Med en sydd tafla.

1783.

När Apelles ville blänka

I sin teckning, fri och skön,

Drista han en tafla skänka

Om den glada Paphos-ön.

Men det var en viss Herdinna,

Som den tafian undansmög:

I en annan målning hög

Syntes tvänne hjertan brinna.

[Men 1783.]



N:o 102.

Bort vid Norra Tullens planck,

I den gyldne gula porten

Är nu min station på orten,

At spatzera ock slå danck.

Där bland hölass ock Madammer,
Som om kycklingar ock ägg
Slåss ock knuffas mot en vägg,

Står jag mellan hjul ock slammer.

Stundom hörs en spräcklig gås

I den gröna häcken kackla,

Stundom fåhlen i sin skackla

Gnäggar tätt vid bommens lås.

Stundom Västgjöthen med täcken

Står ock ljuger på fri hand,

Men med alt sitt contra-band

Kommer han eij fram ur fläcken.

Grannes tjocka Greta, tänck,

Som från Ulriksdahl ock Haga

Jämt mjölck-byttorna plär draga

Ock så hvila på vår bänck.



Hon ett steg; eij dristar vandra,

För n i Kronans tull-special,

Bäd' till mått ock kanne-tal

Hon aftullat som de Andra.

Men du Kusk, som ropar heij

Ock med friska smällar hotar,

Vet, vid bommen jag dig motar.

Säij, hvem kör du, Jonas — säij ?

Hvad du visslar stolt med gommen!
Svara utan öfverdåd!

»Ifrån Forsmark Hennes Nåd
Kör jag, Tullsnok — öpna bommen!»

Nå, ödmjuksta Tjänare ! ! !

Hennes Nåd, välkommen åter!

Ingen vagnsdörr jag uplåter,

Intet dröijsmål skall här ske.

Ingen-ting att visitera;

Hoijta, Jonas — skrik ock smäll!

Nådig Fru, lef nögd ock säll —
Bommen opp! — Hon får passera.

Ödmjukast af Tullbesökarn

vid Norrtull.

kr. 1783?]

CMB***.



N:o 103.

Lät Propertius teckna fritt

Cynthias låf i ömma visor

;

Bacchus delar rödt och hvitt

At Olympens Maja-Lisor.

Drick och läs — och ropa quitt

Detta fluidum är mitt.



N:o 104.

Hos Hans Kongl: Höghet

Hertug Fredric Adolph

Nyårs-natten 1784.

Till Grefvinnan Ramel.

Så börjas ett nytt år

At nya åldrar samla,

Och därmed sluts det gamla,

Så mycket jag förstår.

Men at ny sällhet finna

Och lugn i lyckans hamn
Tillhör en trogen famn,

Och den har min Grefvinna.

Fröken Wrangel.

Vid ett nytt och lyckligt år

Önskas Fröken Wrangel mycke,

Hvad dess hjerta bäst förstår,

Alt hvad ögat har i tycke,



Alt hvad Kärlek vill i fläng,

Alt hvad Prest-Far tror och menar

När med Amen han förenar

Skönhet vid en ägta säng.

Fröken Gylden stolpe.

Vackra Fröken, jag er läfvar,

Tvärt emot hvad tiden spår,

At ännu millioner år

Jorden er sin fröjd begåfvar

Under solens gyldne mine.

Men at snart en stjerna blänker,

Som er ädla frihet kränker,

Är väl möjligt. — JVargenthi.

Fröken Sparre.

Högst från skyn i Thuillerie

Ur den stolta luft-machinen,

Vid en klang med carafinen,

Fröken Sparre hälsa vi.

Men som kulan börjar svinga,

Nödgas oss vårt afsked ge.

Godt nytt år! ! ! Er skål vi klinga

Charles. Robert. Montgolfier.

Fröken Ekeblad.

Hela Sanct Jacobi skola,

Cantor, Pastor och Pedell

Så discanta denna quäll,

Så at skrålet ned till Stohla



Hörs — om vinden går gerad:

»Godt nytt år! — Vår fröjd upplifva

Men Con-Rector ropar: »Vivat,

Vivat, Fröken Ekebladh

Fröken Rudenschöld.

Njut af Himlens visa lagar,

Alt hvad Dygden förestår,

Men förglöm de mulna dagar

Af det nu förflutna år!



N:o 105.

Vid

Mademoiselle

ULRICA LIDMANS

samt

Grosshandlaren

Herr SCHARPS

äkta förening

den 18 Januarii 1784.

Nyss vid vintrens is och imma
I en purpurfärgad sky

Kärlek med en glättig hy

Ned åt Nordens fiällar simma

Och bland liusa dimmor flöt.

All Naturen låg i dvala,

Hukad satt den minsta svala,

Biörnen sof, och ufven tiöt.



Trädets silfver-hvita grenar

Strödde ner et glitter-damm;

Och der fordom ankan samm
Bland de klara grund och stenar,

Odiurs-skaran samlad var.

Flodens fägring, skum och svalka

Dold inom en slipprig halka

Til de frusna stränder bar.

Men at vägen rätt beskrifva

På den glada Gudens fart,

Syntes fältet stundom bart,

Stundom ur en packad drifva

Glittra spetsar, torn och tak;

Ingen Herde söng i skogen,

Då och då violn på logen

Klinga under isars brak.

Guden sig så stilla sänkte

På de blanka hälar ner;

Och med faklan mer och mer

Sielf de skönsta eldar stänkte

Öfver alt dit vinden dref.

Tils i en gudomlig låga

Skottet flamma från hans båga,

Som två hiertans bana blef.



At den blixten undanvika

Fåfängt var för kött och blod;

Guden ropte, öm och god:

»Hör, min vackra Vän Ulrica,

Är du sårad af min hand?

Älskar du de bojor bära,

Dem i qväll jag vil förära,

Eller nekar du mit band?

Och du Man! - - - Dit Stånd til prydnad,

Hedrad i dit Fosterland,

Dygden lemnar dig sin hand,

Skönhet ger dig tro och lydnad,

Vänskap öpnar dig sin skatt:

Älska den jag dig utkorar! »

Kärlek sielf utbrast i tårar

Och i flygten böd god natt.

Ädla Par, ert sälla möte

Sker i qväll til hiertats ro.

Fast J skiften ed och tro

Midt i vintrens svala sköte

Uppå klotets köld och is,

Likafullt skal Himlen laga

At er glädie-sol updaga

I et lyckligt Paradis.
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Om Herr Mongolfier.

Etsnilrikt förstånd, en eldig upfinnings-gåfva för-

enad med en redig kunskap, är den hufvudegenskapen,

som utgör en Neuton eller en Mathematicus, också

har Herr Vice Rådmannen och Hållkarlen Senap i

Södertelje i sin ordning blifvit Upfinnare til en aero-

statisk machine, fast til sin volume helt annorlunda

inrättad och vida präktigt förbätrad: Denna upfinning

är så verkstäld, at man på 1 2 timars rund kan ifrån

Telje Rådstu-trappa vara uplyftad öfver des trappsteg

1 2 tum. Bemälte Herr Rådman har ytterligare funnit,

at ämnet til den så kallade bränbara luften, efter Herr

Mongolfiers methode, medförer mindre passande späns-

tighet än hvad han sielf försökt med svafvelstickors

itändande, samt globens eller kulans öfverdragande med
en sort tunt gröpe, och hvarföre alt nyttjande af taft

eller sidentyg förkastas. Således och til den ändan

kommer i Telje Stad, neder om Tull-bommen, strax

efter Rådstu-grymtningen eller klockan 5 eftermid-

dagen, den 18 i denna månad, ofvannämde luft-

machine at från torget upstiga öfver Stadens kyrko-

torn, til hvilket högtideliga tilfälle Stadsens Embetsmän
med deras Fruentimer äro inviterade at beskåda denna

högtiden ifrån Rådstugans plank och tak, då första

försöket kommer at behörigen anställas med Borg-

mästarens pung-peruque. Hvarpå billetter finnes, och

hvarefter sedan blifver bal.

*
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Något om det Täcka Könet.

Den föreningen, som altid bör finnas emellan Dyg-
den och Skönheten, gör den förre lika så älskansvärd

som den senare. Blygsamhet, oskyldighet och ömhet

äro känslor, som dermed altid böra förenas, om segren

för dem skal vara rätt fullkomlig. På samma grund

är ock afundsiuka, bitterhet och hat lika så grymma
medel mot Skönheten; den förlorar sig dervid lika så

mycket, som den höjes genom de andra. Fruntimer

kunna således snarast blifva fullkomliga, när de öka

sin skönhet genom egenskaper, som vitna om goda

hiertan. Den segren, som de vinna genom det förra,

är häftig och lätt; den sednare deremot mera långsam,

ty han visar sig icke altid så hastigt, men dock långt

varaktigare, och i all sin högd under en lycklig för-

ening med en erkänsam och i döden huld Maka.

TIL BRUDPARET,

En liten skål

af

Hof-Secreteraren Bellman.

Hvad vällust i hvar åder,

Och i vårt blod, hvad sälhets-lott!

Sen man af Himlens nåder

13. — Bellman, Dikter till enskilda. II.



Sin Vän i famnen fått!

Nå det va godt.

Kära två - - ej så brått!

Fyllom mer i våra mått!

Nog mulna små bekymmer
Kring Hymens thron och fria slott

Men den som dädan rymmer

Begår en Nidings brott.

Nå det va godt - - Scc.

Väl kan två Hiertan hända,

Fast de hvarannan unna godt,

At missförstånd vil vända

En oskuld til et brott.

Nå det va godt - - &x.

Men när som Kärleks-banden

Med Dygdens bifall bindas blott,

Hör Kronan til den handen,

Som värdig är des lott.o
Nå det va godt - - Scc.

Et ord, J vackra Makar!

Fly Consistorium som et skött;

Den Ägta Tro försakar

Blir plågad mer än Loth.

Nå det va godt - - Scc.
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Det fordras ej stor summa
At lefva lycklig som en Drott;

Far lefver med sin Gumma
Mer rik än Grefve Tott.

Nå det va godt - - &x.

Men Döden kring oss ströfvar,

Mer stursk än sielfva Elliot.

Han Äkta Par bedröfvar;

Men Himlen gif er godt!

Nå det va godt.

Kära två - - ej så brått!

Fyllom mer i våra mått!

Det gamla ar til ända är.

Det nya liksä hända lar.

*

Nyhet.

Om Magistraten i Dantzig förliudes, enligit inlupne

tidningar med sista Posten, huruledes Tyska Rådstufvan

skal vara i beredskap at på den 18 Januarii detta år

afgöra det granlaga ämnet rörande Stadens sielfständig-

het och tvistens bemedlande med Berlinska Hofvet:

altsammans innefattande fria farten genom Dantzigs
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Gebieth. Alla Repressalier säges skola uphöra på en

viss Ulricas dag; vivat, vivat, vivat - - noch ein mahl

vivat - - Ulrica!

Som en tilläggning om den präktiga luft-kulans

upstigande i Telje får underteknad berätta, at Borg-

mästarens peruque nedslog klockan 4 på torn-tuppen i

Nora.

Christian Wingmark,

Rådman i Telje.

Trykt i K. Tryckeriet, 1784.



N:o 106.

All Olympens liufva sus,

Röster ock cymbaler,

Bord ock tafflar, glantz ock ljus,

Glas ock vin-pocaler

På denna dagen

Hiertat lust ock muntran ger.

Sielf ömt betagen,

Hymen åt Apollo ler.

Sång-Gudinnan i vår Nord

Skäncks en blick från Gudars bord,

När dess födslo-fäst blir spord. •/•

Med en klang Apollo ömt

Denna högtid båda.

Bakus, som sin flaska tömt,

Somna in af våda.

Men alla sjunga,

Fira säll din födslodag.

Ditt bröst, din lunga

Fyller Gudens lute-slag.



Sång-Gudinnan, lefve hon

Säll till hierta ock person!

Tag din krantz vid Gudars thron

maj 1784.]
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N:o 107.

Notificeras

Primarie-Kammarskrifvarens vid Kongl. Rammar-
Collegium

Högaktad Herro

Ingo Jac: Pihlbaums

omsider infallne dödeliga afgång den 19 Maj 1784,

efter 88 1U års mödosam och torftig lefnad.

Aldrig sedd i Lyckans Tempel
Uppå åtti-åtta år,

Nu en Man till hvila går,

Som i motgång ett exempel

För den tryckta Dygden var.

Skild från Högmods djupa griller,

Fri från låga svek och giller

Han sin Alders-Krona bar.

Må man då hans stoft tillåta

Hvila sig i ro och frid;

Se'n han nu har tjent sin tid

Och hans ögon mer ej gråta



Öfver hvad i tiden sker.

Sanning tyst hans grift tillsluter,

Redligheten suckar gjuter

Och åt Lyckans blindhet ler.



N:o 108.

Vid

Stads och Bergs Chirurgi

Ädel och Högaktad Herr

Adolph Fredrich Ophofs

och

Dygdädla Mademoiselle

Catharina Charlotta Lilljenwalls

bröllops-Högtid,

den Junii 1784.

»Hålt», sad Astrild . . . »Esculap

Öfvergif Cytherens ängar!

Bädda dina sjuke-sängar!

Trotsa Dödens mörka gap!

Hålt! at tvinga mig till tårar

Vid förlusten af en Skön . .

.

Fly från denna glada ön

Bort till dina skrank och bårar.



Hvi har du en Främling sänt

1 min bygd at mig bedröfva?

Hvi vill du min prydnad röfva,

Nyss då jag dess altar tänt?

Väl är han bland dina Söner

Värd min facklas rena brand,

Men med kronan i min hand

Modfäld jag den Sköna kröner.»

Esculap, helt alfvarsam,

Tycktes ingen olust röna,

Där han satt uti det gröna

Under fläder-trädets stam.

Då och då en ört han plocka;

Stundom på jasminens bädd

Ned till helsokällans brädd

Han sin hvita hjessa bocka.

Ändtlig blef nu Gudens svar:

»Yra Astrild, göm din båga!

Vet, at r'en din vackra låga

Vördas af ett lyckligt Par.

Och den Nymf, som ur ditt rike

Sökt sin fristad i min skygd,

Vann i ära, tro och dygd

Med min vittra Son sin Like. »



Därmed flög den lilla Gud
Öfver alla berg och dalar,

Och i Esculapii salar

Hördes tusen fröjdeljud.

Hymen, Äktenskapets Frände,

Sågs med friska myrten krönt,

Och två hjertan ömt och skönt

En gudomlig sällhet kände.

Vid den nyss uppgångna sol

Höjdes nu midsommars-kransen,

Och med klack mot klack i dansen

Fila Spelman sin fiol.

Ner i ängen söngs en visa,

Och på berget söngs en ann,

Som vårt Brudpar värdig fann

Deras sällhet at beprisa.

Denna sällhet till er död.

Ädla Par, den hugne eder,

Men den hand, som hjertan leder,

Blifve ert beskärm och stöd!

Äkta trohet, i de orden

Hvile edert lifs beslut,

Tills ert timglas runnit ut

Och er lampa släcks på jorden!



N:o 109.

Till

Herr Kyrckoherden Carlström

ock

Mademoisselle Teuchler

på deras bröllopsfäst

den 7 November 1784.

Ädla Par som nu bejakar

Att bli ett i lif ock död:

Så vid Lyckans öfverflöd,

Där hon kring er hydda vakar,

Som tvärtom i brist ock nöd.

Njut bland fyllest sälla Makar

All den frögd, som Kärlek smakar

Ända till sitt sorgebröd.

Denna afton, skild från eder

Ock från edert Bröllops-lag

Ner i Gistad, tung ock svag,

Fägnar mig er vundna heder



På er dyra högtids-dag.

Himlen, som de Goda leder,

Eder framtid nog bereder

Säll ock lycklig, det tror jag.

U P: W***



N:o i i o.

Vid

Professoren

Kongl. Målare- och Bildthuggare-Academien

Högädle Herr

Johan Säfvenboms

jordfästning den 31 December 1784.

Nyss sågs ett sken vid nattens dimma
Ur grafvens mörka vinklar glimma

Och dödens täcken hänga ner;

En klagosång kring Templet hördes

Vid ögats gråt, som ömt upprördes

At röra hjertat ännu mer.

Vid detta sken, som tungt sig tände,

Fant M ensidigheten sitt elände

Och Högmod sist sin ärestod.

Den Armas stoft låg vid den Rika,

En Krymplings ben och knokor lika

Med fordom skönsta kött och blod.



Förborgad här. för bästa Snille

De Fria Konsters sorgsna Gille

Satt inom denna grifte-vall:

Där pä sin duk, nedfäld och knuten.

Apelles fant sin pensel bruten

Och Mästarn vid sin tafla kall.

Kom, Vandringsman, lvft opp ditt öga

Med helig; rysning till det Höga
Och med en stilla sinnes- drift.

Besinna! tidens tråk och möda;

Men vill du minnas denna Döda,

Så läs ock denna minnesskrift.

Här hvilar sig från svåra tider

En Man, hyars rykte sig utsprider.

Så länge Snillen äro till.

Han dog, en värdig Man och Maka. - -

Nu, Vandrings-Man! Vänd om tillbaka,

Beröm och lasta - - - Hur du vill.



N:o ill.

Till Öfver-Directeur Kiellman

för en fattig Tullskrifvare. 1784.

En Bror vid Tulln i vånda står,

Med sin special till jorden hukad,

Som några rim af mig undfår,

Med dem han vandrar förödmjukad.

För slika verser och bevis

A t Mörtberg, Berg och gamla Barcken

Betalas efter gångbart pris

Från fem till sex mark marken.

Af Halling — så är Mannens namn —
Platt ingen skilling skall jag taga,

Blott jag ur Armods svarta famn

Förmår hans långa skugga draga.

Hans Barn, hans många Barn mig rör;

De äro åtta — visst — in allés.

Välan, Herr Öfver-Directeur,

Skrif på suppliquen — skrif: Bifalles.
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Ack, se på Nack-reij, god mor-gon, min Vän!

Kan-ske du tän - ker ny syss - la at få,

b--
m

i

Säg, hvart tän - ker du dig hän?

Du vill ha mynt kan jag för - stå,

mm

du i - gen?

det ej så?
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hvem fri

ler hur.
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är



229

3 1 i £_/ '^
Hin vet, hvar du alt får ve - ta.

É 1
Men du gis - sar dock ej rätt.
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Horn af xe, bock och hjort;

T

1
u ti hjel - mens stäl - le strå - 1 ar

m

Fjäd - rad hatt, som blän - ker stort;

±

t.

p—r r f
Pvundt kring vap - net styck - vis prå-lar

3

rf—f-fcf
Bos sa, pen - ning - pung och kort.



KOMMENTAR





Med föreliggande volym av Standardupplagan fort-

sättes serien av Bellmans verser och prosastycken

till enskilda personer fram till och med året 1784. Prin-

ciperna för urvalet ha angetts i kommentaren till före-

gående del. Av de talrika dikter i En Stuf Rim, vilka

kunna sägas tillhöra Bellmans personverser, omtryckas

här endast två, nämligen gravdikterna över assistenten

Saxenberg och friherrinnan Hermelin (n:o 33 och 76
här), vilka båda återgivas i versioner, som betydligt

avvika från En Stuf Rim's. Den av Gunnar Bolin

i tidskriften Hela Världen (19 19 s. 385) publicerade

dikt, »Tag eij onådigt opp att armod till Er flyr»,

som av honom attribuerats till Bellman, har ej med-

tagits; den är riktad till borgmästaren C. F. Ekerman

1778, i manuskriptet undertecknad med »C: M: B.-s\»

och uppenbarligen en skapelse av någon mindre be-

tydande verssupplikant.

De i denna volym sammanförda dikterna härröra

från ett skede, som inrymmer Bellmans förlovning med
Lovisa Grönlund och hans begynnande äktenskap. Av
de medtagna dikterna ingå 39 stycken för första gången

i en samlad upplaga av skaldens skrifter, nämligen:

n:o 5 (Bacchus satte sig på sitt fat), n:o 8 (Nedan-

skrefne IVlän och Gudar), n:o 9 (Naturen blommar i
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fullt prål), n:o 10 (Ett Vårens Barn i Lyckans ar-

mar), n:o 1 2 (Bästa Vän, blif intet kaller), n:o 1

5

(Lifs-besvären bör man döda), n:o 24 (Från en ort

är svårt sig skilja), n:o 25 (Aldrig har Augusti da-

gar), n:o 26 (Kärlek nyss sin fackla släckte), n:o

27 (Måndag efter Mårtens dag), n:o 39 (Kärlek

satt sig ned at gråta), n:o 46 (Skall så skönt, fritt

och gladt), n:o 52 (Sommarklädd i kuli väder), n:o

53 (Bör ej hjertats fröjd förklaras*?), n:o 57 (Den
utmärkta vänskap och omvårdnad för mitt väl), n:o

58 (På Fredrikas dag i dag), n:o 59 (Al tid kysser

]ag din hand), n:o 60 (Hvad vällust och hvad guda-

fröjd), n:o 61 (Månd Lovisa än är vaken?), n:o

62 (Vakna, L ovise, kanske min himmel klarnar),

n:o 63 (Hur ljufligt vid vinet, Kamrater), n:o 64
(Om jag fick min gröna tröja), n:o 65 (Som Lovisa s

magt är känder), n:o 66 (Farväl, och tack för hvar

dag i den stora verlden), n:o 69 (Ett bud från Cha-

rons färja hastar), n:o 74 (En himmel, klar och hvit),

n:o 75 (Mig min vänskap ömt påminner), n:o 80

(Midt i Junii glada dagar), n:o 82 (På min hulda

Moders dag), n:o 84 (Denna lilla knutna pung), n:o

88 (Vackra holme med din bro), n:o 90 (Dessa

smycken fram sig våga), n:o 94 (Du fromma Oskuld!

som dig hvilar), n:o 98 (Från en Man, som trött i

värmen), n:o 100 (När en liten vacker Syster), n:o 101

(När Apelles ville blänka), n:o 104 (Så börjas ett

nytt år), n:o 105 (Nyss vid vintrens is och imma),

11:0 106 (All Olympens liufva sus).

Till de texter, som här återges, ha i kommentaren

ur handskrifter och tryck fogats varianter, varvid dock

i regel endast de i litterärt och innehållsligt hänseende
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viktigare medtagits. Nedan förtecknas flertalet av de

handskrifter och tryck, som begagnats för textgestalt-

ningen och variantapparaten:

L Handskrifter.

Tillhörande Kungl. Biblioteket, Stockholm:

1) Bellmans JVisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta, gift

med greve F. C. Dohna). Sign. Vf 24: 1—4. (^DGr).

2) Samling av Bellmans Poesier — börjad ar 176g.

Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn å titelbladet:

Ehrengranat. Sign. Vf 10. (Ehf).

3) Allahanda (ryggtitel). Ägarenamn å pärmens in-

sida: Peter Jacob Hjelm. Sign. Vs 65: 1— 3. (^Hjm).

4) Bellman. Skrifter. Schagerströms exemplar (ny

ryggtitel). Sign. Vf 14. QSchgm).

5) Samling af Witterhet (ryggtitel). »Har tillhört

Elis Schröderheims broder, Hofrättsrådet Jör. Schr—m.»

Sign. Vs 83. QSchöm).

6) Movitz Parentation. Egh. utskrift av Bacchi

Tempel, tillägnad en 'Kungl. Hof: Graveur' (Pehr

Suther). Sign. Vf 17 (%).

7) Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. (ny ryggtitel).

Lösa manuskript i foliopärm. Sign. Vf 36. (Vf 36).

8) Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow (ny pärm-

titel). Sign. Vf 15: 1— 7. (Vhiv).
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Tillhörande Kungl. Vitterhets-, Historie- och

Antikvitetsakademien

:

9) Wäfrim [fel för: En Stuf Rim] af 65 alnar

oppränd d. 24 Jan. ij8o. Se StU III s. 45 ff. Depo-

nerad i Kungl. Biblioteket. (^Esr).

Tillhörande Upsala Universitetsbibliotek:

10) Svenska Skaldestycken (ryggtitel), samlade av

bibliotekarie B. Frondin. Sign. V 25 a. (Frondhi).

.11) WisBok. För Mademoisselle Ulricq Maria Risell.

Sign. V 21 o— t. (T&7).

12) Vissamling från 1700-t., som tillhört bl. a*

Chr. Eichhorn. Sign. V 2 1 f. (V 21 /).

Tillhörande Lunds Universitetsbibliotek, De la

Gardieska arkivet:

13) Blandade Ämnen, Tom 66. Sign. Cod. Collect.

1: 8. (DIGe 4:0 1: 8).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

1 4) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel).

Har tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling afo
ännu otryckta sånger af C. IM. Bellman. Första Bandet.

Upsala 18 1 3 (Sdn /); Andra bandet. Upsala 1813
(Sdn 2)\ Bellmanniana (Sdn j). Sign. W 57.
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Tillhörande greve Ludvig R. af Ugglas, Stockholm:

15) Tal i Augusti-Orden den 24 januari 1783.

Pärmstämpel : S. a. U . . . (Samuel af Ugglas). Se StU

VII s. 6 nr 28. (SaU).

Tillhörande direktör Erik Wirén, Stocksund:

16) Innehållsförteckningar till »Pot-Pourri eller Sam-

lade Skrifter af Carl Michael Bellman dels Trykta,

dels Original Maser, dels tillförlitliga Afskrifter. Bell-

manska Sällskapet förärade af Fredman [Adolf Bellman]

1832.» 8 foliosidor. Har tillhört Adolf Bellman och,

senast, Isidor Bonnier. Fotostatkopia i K. B. (ABn).

1 7) Visbok i pappband. Ryggtitel (defekt): Bell-

man. Ägarenamn: E. W. Weste. Smärre rättelser io
texten egh. införda av Bellman. ^JVeste).

II. Tryck.

1) Bihäng till Fredmans Epistlar af Carl Michael

Bellman, Nyköping 1809. (BFÉ).

2) Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av

J. G. Carlén, I—IV, Sthlm [1855-] 1861. (C77).

3) Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling,

utg. av C.Eichhorn, I—II, Sthlm [1 8 76-] 1877.

4) Fredmans Handskrifter, Upsala 181 3. (FHS).

5) Valda Skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], I—VI, Sthlm 1835-36. (su).
"
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6) C. M. Bellmans Skaldestycken, efter C. M. Völ-

schows manuscripter första gängen ntgifna, I—II, Sthlm

1814. (yu\

Stavningen i den här tryckta texten följer, då ett

Bellmans egenhändiga manuskript legat till grund,

originalet. I övriga fall, då texten vanligen utgår från

samtida tryck eller avskrifter med mycket varierande

stavning, har denna normaliserats, varvid som »likare»

i första hand använts Svenskt och Fransyskt Lexicon,

Sthlm 1807, av E. W. Weste. 1 Genomgående har

följande normalisering skett: användningen av stora

bokstäver har inskränkts och gjorts mer konsekvent

än i de samtida trycken och handskrifterna; varje

versrad har erhållit stor begynnelsebokstav; kursiv har

använts för namn på personer, som särskilt apostroferas

i dikterna; w återges med v; interpunktionen har

kompletterats och på nödiga punkter ändrats. De ofta

rätt godtyckliga ombytena av stilsorter i manuskript

och tryck ha här endast i begränsad utsträckning mar-

kerats; i en del otvivelaktigt sammansatta ord ha

bindestreck utsatts; en och annan förkortning har upp-

lösts. I den mån dikterna kunnat dateras, har tillkomst-

tiden angetts inom klämmer vid slutet av dikten, för

så vitt den ej redan funnits utsatt i förlagan. Dikterna

ha ordnats i tidsföljd och numrerats.

För varje dikt anges i kommentaren de handskrifter

eller tryck, i vilka den förekommer; signum med
kursiv i den inledande översikten betecknar den hand-

1 Om denne framstående lexikograf, hans förbindelser med Bell-

man och medverkan vid utgivningen av Fredmans Epistlar, se O. By-
ström, Kring Fredmans Epistlar, Sthlm 1945, s. 78 fF.
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skrift eller det tryck, som ligger till grund för den

här givna texten; inom parentes anges den första större

upplaga, vari dikten offentliggjorts. Avvikelser från

den handskrift eller det tryck, som lagts till grund

för texten, utmärkas genom en före resp. anm. satt

asterisk; avvikelser på grund av ovan angiven nor-

malisering ha ej registrerats. Textanmärkningarna ha

för varje sida samlats för sig och satts före den övriga

kommentaren. Beträffande de förkortningar, som an-

vänts i kommentaren, hänvisas dels till ovanstående

förteckning på nyttjade handskrifter och tryck, dels

till en i slutet meddelad förkortningslista.o
Utom den textkritiska del, som ovan berörts, om-

fattar kommentaren liksom i föregående volymer även

en illustrerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk,

vilken syftar till att göra läsaren förtrogen med bell-

mansdikternas miljö. De språkliga förklaringar, som

bifogats, avse i regel endast att ge upplysningar om
för den möderne läsaren mera svårförståeliga ord.

Textredigeringen har ombesörjts av undertecknad,

som även utarbetat kommentaren, med undantag för

det avsnitt som berör musiken; för detta liksom för

redigeringen . av musikbilagan svarar fil. lic. Ake Vret-

blad. Till de personer, som på ett eller annat sätt

varit mig till hjälp vid utgivningsarbetet, ber jag att få

rikta ett varmt tack, framför allt till förste bibliotekarie

Nils Afzelius och skriftställaren Arvid Stålhane, vilka

tagit ingående del av korrekturen och bistått mig med
många goda råd. Redaktionen av Svenska Akademiens

Ordbok har, genom sin chef, fil. dr Pelle Holm, med
edvanligt tillmötesgående översänt uppgifter rörande
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ett par oklara uttryck i texten. För lån av handskrif-

ter står jag i tacksamhetsskuld till friherrinnan Astrid

Fleetwood, Odensviholm, lektor Hildur Ljungdahl,

Lund, fru Vera Tersmeden, Stockholm, greve Ludvig

af Ugglas, Stockholm, och direktör Erik Wirén, Stock-

sund. Professor Agne Beijer, förste tullkontrollör Fred-

rik Nerby, professor N. V. E. Nordenmark och min

vän fil. lic. Bertil Broomé ha välvilligt delgivit mig

värdefulla uppgifter och arkivfynd.

Stockholm i dec. 1949.

Olof Byström



S. i.

N:o i. Vhw 6 s. 7 4-7 5 , Eht s. 421-422, DGr 3

s. 75-76, Sdn 1 s. 37-38. — Götheborgs Allehanda,

nr 96, 24 nov. 1774. Adressen, nr 4, 14 jan.

1775- — (vu 2. s. 153-154.)

Suppliken till baron Ehrensvärd är skriven våren

1774 'under Auctors sjukdom', på vilken anspelas

även i följande dikt till greve SchefTer. I Götheborgs

Allehanda publicerades den med den redaktionella

noten: »Denna Poesie, som införes på begäran, röger

Herr Bellman och en qwickhet, som är honom så

aldeles egen». Adressaten är identisk med friherre

Gustaf fflhan (Gösta) Ehrensvärd (f. 1 746, d. 1783),

den kände dagboksförfattaren, vilken sedan 1767
tjänstgjort som kammarherre hos kronprinsen, seder-

mera konun a Gustaf. Han tillhörde vid statsvälv-

ningen 1772 konungens förtrogna och deltog vintern

1773—74 i de litterära samkväm, som avhöllos på

Slottet inom kungens s. k. Lilla akademi, där Bellman

upprepade gånger fick äran att framträda och föredra

sina verk. Vid samma tid var E. också direktör för

den nyskapade gustavianska operan och hade även i

denna egenskap förbindelse med Bellman, som just

var sysselsatt med att utarbeta sin opera Fiskarena.

16. — Bellman, Dikter till enskilda. II.
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E. kom i fortsättningen att närma sig Axel von

Fersen d. ä.:s krets, och hans förhållande till kungen

blev dä tämligen kyligt.

Dikten är en supplik för Bellmans bror Johan Arendt,

vilken sökte en befattning vid Ostindiska Kompaniet,

och skalden utber sig tydligen Ehrensvärds förord

härför hos kungligheten. Den hjälpsamme poeten var

livligt verksam för att skaffa en lämplig tjänst åt

sin yngre broder, med vilken han de föregående åren

delat bostad vid Urvädersgränd (se StU VIII s. 212).

Ytterligare två dikter anknyta till broderns plats-

ansökan, den ena riktad till änkedrottningen Lovisa

Ulrica (StU VII n:o 14) och den andra till riksrådet

Carl Fredric ScherFer (n:o 2 nedan); båda äro

formade som tacksägelser över de höga adressaternas

medverkan till planens lyckliga genomförande.

Johan Arendt Bellman (f. 1750) var den andre i

ordningen av bröderna Bellman och hade i likhet med
tre minderåriga syskon fått sin slutliga uppfostran på

Hägersten hos systern och svågern, makarna Arrhén

von Kapfelman (J. Flodmark i Samlaren 19 17,

s. 85 ff.). I likhet med sin äldre bror valde han

tjänstemannabanan och tycks ävenledes ha varit en

uppmärksammad deltagare i huvudstadens nöjesliv.

Johan Fischerström omnämner honom sålunda i sin

dagbok (if 1 o, K. B.) vid skildringen av den första

maskeradbalen under Gustaf IILs regim, vilken under

livligt deltagande gick av stapeln i Rikssalen på
hertig Carls namnsdag den 28 januari 1773. »Den
yngre Bellman var i spansk (drägt)», heter det där.

Kostymvalet står sannolikt i samband med den resa

till Spanien, som Johan Arendt fem år tidigare tycks
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ha företagit för att uppvakta sin farbroder, f. d. kon-

suln i Cadiz Jacob M. Bellman; han hade just då, vid

1 8 års ålder, avancerat till e. o. kanslist vid General-

lanttullkansliet. Från denna resa torde han ha hem-

fört den samling spanska och portugisiska böcker, som

han belånade hos ryttmästare von Schnell (Årstadag-

boken, del 2 s. 1 7, Sthlm 1949). I april 1774 sökte

Johan Arendt alltså en assistentbefattning i Ostindiska

Kompaniet, till vilket konsul Bellman tidigare varit

knuten såsom Kompaniets ombud i Cadiz, ostindiefa-

rarnas viktigaste mellanlandningshamn. Med brodern

Carl Michaels hjälp vann Johan Arendt sitt mål, och i

oktober 1777 står han upptagen som andre assistent

åt den mäktige förste superkargen Jacob Arfwedson

på ostindiefararen Terra Nova (Götheborgs Allehanda

29 okt. och 16 dec. 1777); i januari f. å. avseglade

fartyget på sin 1
x

/2 år långa färd till Cadiz, Canton

och åter. I april 1781 planerade Johan Arendt ånyo

en utländsk resa (Björkman s. 48 not 1). Hösten

1785 innehåller Götheborgs Allehanda (9 sept.) en

förfrågan, »Om Hr Assistenten Bellman skulle nu

wistas här i Staden». Hans slutliga öden äro tills

vidare okända; då arvet efter hans yngre bror Adolph

Ulric, som omkommit under tjänst till sjöss, i maj

1 79 1 skulle delas mellan de kvarlevande syskonen,

fanns Johan Arendt Bellman i varje fall ej längre

i livet (jfr Flodmark a. a. s. 95 f.).

Överskriften: Vhw och Sdn ha dateringen:
I3
/4 1774.

— r. 8 bereder; Eht, DGr: 'tillreder'. — r. 15
*

hotar; Göth. AUeh.: 'hötar'; Eht, DGr, Adress.:

'hö ter \
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r. 8-1 1 Clotho - - - Atropos - - - Lachesis: den gre-

kiska mytologiens tre moirer; se StU VIII s. HJ.— r. 9 fräck = högmodig. — r. 2 1 Ull-perruqiie:

»På resor användes stundom peruker av getull,

de blevo till följd av materialet smålockiga och

med varje lock nedsydd, d. v. s. fastsydd i båda

ändar. Dessa peruker kunde alltså aldrig kammas
om utan lockarna voro oföränderliga. Dessa ullpe-

ruker ansågos dock enklare» (Gunnel Hazelius-Berg

i Fataburen, 1936 s. 108). — näfver-skor, enkla

skodon av flätad näver eller med sula och klack

av näver.

& 2. \

r. 3 * Himlen (så i Vhw); Göth. Alleh., Adress.,

Eht, DGr: 'Hwilken'. — r. 7 blink; Vhw, Eht,

DGr: 'blick'. — r. 15 ynnest; Vhw, Sdn; 'öm-

het'. — r. 18 Gif; Vhw: 'fäll'. — r. 19 Herre;

Vhw, Sdn: 'Jesus'.

r. 4 Eliseen = Elysén, Elyseiska fälten. — r. 9

Grymt = gruvligt, hemskt. — r. 10 qualm = rök.

S. 3.

A7:o 2. Eht s. 419-421, DGr 3 s. 73-75. — Göthe-

borgs Allehanda, nr 95, 18 nov. 1774. Adressen,

nr 4, 14 jan. 1775 (avtryck ur föreg.). — (CU 4

s. 272-273.)

Liksom föregående dikt anknyter även denna till

Johan Arendt Bellmans försök att vinna anställning

inom Ostindiska Kompaniet. I Götheborgs Allehanda
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presenteras den med följande ord: »Wår Comiske

Skald Herr Bellman, har under sin sjukdom förleden

Sommar adresserat detta Skalde-Bref til Hans Excel-

Nationalmuseum

.

lence, Riks-Rådet - - - Grefwe C. F. Scheffer, däruti

han utbad sig Hans Excellences beskydd för sin Bror,

som önskade, at komma uti det Ostindiska Compag-
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niets tjenst. Det röger Auctors wanliga muntra skrif-

sätt och en Maecenas, som är lika Nådig, hwars för-

tjenster aldrig nog kunna wördas. » Riksrådet Carl

Fredrk Scheffer (f. 1 7 1 5, d. 1786), Gustaf III:s forne

guvernör och förtrogne rådgivare, var känd för sitt

generösa sinne och sin tjänstaktighet, varom Elis

Schröderheim yttrar, att »Världen hade aldrig sett

någon olycklig eller bedröfvad i hans dagar, om hans

välmening, hans omsorg, hans bemödande och hans

förmögenhet varit tillräckliga att hjälpa och trösta

alla behöfvande» (Elis Schröderheim^ skrifter till

konung Gustaf III:s historia, Lund 1892, s. 45).

Scheffer hörde på 1770-talet till Bellmans beskyd-

dare, och skalden har adresserat flera dikter till den

även av konst och litteratur livligt intresserade gamle

statsmannen. Också genom sin ställning som direktör

och ledande kraft i Ostindiska Kompaniet sedan

1773 var Scheffer rätt man att hänvända sig till

ifråga om Johan Arendt Bellmans ansökningsärende.

* Överskriften enl. Adressen; saknas i Göth. Alleh.

— r. 12 bister; Eht, DGr; 'bistert*.

r. 10 en Hamn med glas och pilar: döden med
timglas och pilar.

S. 4.

r. 3 Eht, DGr: 'Ock han sielf den'. — r. 23

min; Eht: 'en'.
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& 5.

r, 3-4 Längst vid Mogith rika gräns

Skall eit tacksamt offer tändas:

skaldens broder skall vid kommande färder i Ost-

indiska Kompaniets tjänst tända tackoffer till Scheffer

ända borta vid Stora Moguls, d. v. s. Indiens gränser.

S. 6.

N:o J. Ms. ur Hallenbergs saml. (10 s. 8:0) dat.

1775 (V 5:1, U.U.B.). Vhw 6 s. 30-35, Eht s.

414-417, DGr 4 s. 194-198, Schöm s. 99-107,

Weste s. 172-176, V 21 f s. 192-198, DlGe 4:0

1:8 nr 126, Sdn 3 s. 11 9-1 24. — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 105-106, 18 maj 1775 och nr

107-108, 20 maj 1775. — Tryckt separat, liten

8:0, Göteborg 1 8 1 2, hos Geo. Lövvegren (jämte sva-

ret från E. Schröderheim samt de tre stroferna i n:o 4

nedan), under titeln. »Tvenne Epistlar, rörande Brö-

dernas Tillstånd och Lefnad i Hufvudstaden, Som-

maren 1774; samt slutligen en öm och trogen förbön

för Mag. C. L. Ennes»! — (BFE s. 11 7-1 20.)

Den högst okonventionella suppliken för magister

Ennes är riktad till skaldens förtrogne vän, protokolls-

sekreteraren vid K. M:ts kansli Elis Schröderheim

(f. 1747, d. 1795); se om honom StU III s. 4g ff.

samt H. Schuck, Elis Schröderheim, Sthlm 1942.

Med sin om Bacchi Orden erinrande skildring av det

fredmanska dryckeslaget gjorde det festliga vers-

brevet mycken lycka, spreds i talrika avskrifter och
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rönte t. o. m. hedern att utges separat i Göteborg

1812, tillsammans med Schröderheims svarsbrev.

Claes Ludvig Ennes (f. 1727, d. 1791), skaldens

forne informator, som här är föremål för hans minnes-

goda omsorger, var prästson från Skåne och härstam-

made från en ursprungligen skotsk adelssläkt Innes;

den ansedde köpmannen John Innes hade på 1600-

talet inflyttat till Skåne och där upptagit namnformen

Ennes. Han var stamfar till Claes Ludvig och även

till en yngre släktgren, som gjort betydelsefulla in-

satser i Gävle (se om den P. Elfstrand, En skotsk

patriciersläkt i Gefle, i Meddelanden av Gestriklands

kulturhistoriska förening, 1924). Efter magisterexa-

men i Lund 1 75 1 tycks Claes Ludvig Ennes ha varit

verksam som informator hos baron Nils Gyllenstierna

på Bjärsgård, där han en gång uppträdde som vigsel-

förrättare vid ett fingerat barnbröllop, en rococomässig

ceremoni, som J. C. Barfod skildrat (Märkvärdigheter

rörande skånska adeln, utg. av G. Carlquist, Sthlm

1925, s. 344). Ennes kom sedan till Stockholm, där

han, troligen i slutet av 1754, anställdes som infor-

mator hos familjen Bellman (se härom Bellmanssäll-

skapets edition av Bellmans Levernesbeskrivning,

Sthlm 1947, s. 18 ff.). Under informatorstiden utgav

han av trycket en del religiösa och didaktiska poem,

t. ex. Tankar om Wecko-Skrifter (Sthlm 1755), vilka

som stilövningar fingo en viss betydelse för hans

unge elev. Ennes var en ambitiös versmakare utan

någon nämnvärd talang, men Bellman värdesatte tyd-

ligen mycket den handledning han fick av sin infor-

mator i den pseudoklassiska versläran. Ennes' poetiska

försök torde ha banat väg till den säkerligen efter-
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sökta befattning, som han hösten 1758, efter veder-

börlig prästvigning, erhöll såsom huskaplan hos greve

Carl Gustaf Tessin på Åkerö. E. o. hovpredikant

blev han 1762 och kollega i Malmö skola 1766
(C. Sjöström, Skånska Nationen 1682 — 183 2, Lund

1897, s, 239). Östra Herrestads pastorat i Skåne

kom ej att tillfalla Ennes, fastän hans forne lärjunge

såsom böneman utvecklade hela sin virtuosa talang.

När Ennes 1777 utsågs till kyrkoherde i Röke och

Torup, torde dock Bellman, via Schröderheim, fort-

farande haft sin hand med i spelet. Som kyrkoherde

i Röke verkade Ennes till sin bortgång och betecknas

i herdaminnet som en av prästerskapets utmärktare

medlemmar (S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne,

del 4 s. 354, Lund 1857). Bellman har framställt

honom som en nog så munter vitterlekare och lärd.

Otillräcklig framgång på Parnassen drev måhända

Ennes till att söka sin tröst i glaset; på senare år

visade han nämligen enligt herdaminnet »en beklaglig

benägenhet för spirituösa». Han var från 1768 gift

med Helena Charlotta Moreli (d. 1794), rådmans-

änka från Malmö; en dotter dog som prästänka på
Kristianstads fattighus 1837 (Sjöström, a. a. s. 334).— Om diktens adressat meddelar Vhw i en not,

att »Schröderheim var med Kung: i lägret i Skåne».

Ett övningsläger för armén med omkring 8 000
man hade i juli sammandragits till trakten mellan

Ellinge, Örtofta och Skarhult, söder om Eslöv. Den
kritiske Fersen ger följande skildring av lägerlivet:

»Konungen kamperade i sina granna och talrika

tält, förfärdigade för detta tillfälle. H. M:t höll der

ett militärt hof lika lysande, som regnskurarne och
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den djupa smutsen kunde tillåta. Man souperade

långt efter midnatt, hvilade sig om morgnarna, och

lät trupperna manövrera på eftermiddagen, ofta så

sent, att man ej kunde hitta vägen hem till läg-

ret ... » (F. A. von Fersens Historiska skrifter, del

3 s. 197, Sthlm 1869). Det var från detta furst-

liga campement, som Schröderheim sände Bellman

sitt mustiga svarsbrev på vers, vilket enligt 181 2

års tryck hade följande lydelse:

Till Sekreteraren H:r M. Bellman.

Högtärade Herr Bror! Utaf ditt sista bref

Mitt hela väsen gladt, förnöj dt och upprördt blef.

Jag hade ämnat straxt hörsammast det besvara;

Men måst i brist af rim till denna gången spara.

Nu, då min skaldekonst, af Haqvin Bagers nåd,

Igår uppmuntrad blef, jag, utan öfverdåd,

Vill för min gamle vän, med söndersprucken tunga,

Om Skånes stora trakt och små komsioner sjunga;

Men fyll dig först, min vän, och blöt ditt sentiment,

Förr'n du om mitt poem kan ge ditt jugement.

Drick fader Movitz till, låt alla valdhorn skråla,

Bed Fredman stiga fram, att med fiolen pråla,

Sätt lilla Ulla sjelf i knä't på Ann Katrin,

Justera med en sup den gamle Bergens min:

Se n, om det goda folk en stund kan tumlarn lemna,

Täcks du min törst och nöd och vördnad för dem
nämna.

Lägg, Sanning, intet tvång på mina penseldrag!

Jag vill ej synas lärd, men gerna hufvudsvag.
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På dessa bleka fält emellan Skånes städer,

Der intet nöje trifs bland höstens kulna väder,

Bredvid en grumlig å ett torn högt upprest är,

Som prof af tidens våld i tvenne sekler bär:

En byggnad, lik Gripsholm, men mera trång och öde

Först ämnad till arrest åt danska Håkan Röde,

Se'n nyttjad så och så, men mest till magasin,

Tycks vänta dommedag, och trotsa sin ruin:

I detta torneverk nu himlens nåd behagar,

Att Konungens Kansli passerar sina dagar.

Man bör vårt Skarhult se, vårt tämda lefnadssätt,

Att finna huru Gud dem djerfvom tuktar lätt.

Ack! finge munken här sin klosterlefnad sluta,

Han skulle nöjd sin dag med bön vid vaxljus njuta

Ej frestad till sin dygd, sitt löfte fylla opp,

Och qvåfva allt begär i tålamod och hopp. —
De menskolika höns, som koft och kjolar bära,

Ha här en koloni, men till sin ringa ära:

Två fötter, hvilkes bredd och längd ej mätas kan

Jemtjocka ben, och lår, som skubba mot hvaran,

Som utaf fähusgolf sin smink-fernissa tager,

Ett lif, som fullt en aln i diameter drager . . .

En barm så platt och ful, och lodrätt hängande,

Att den blott Astrilds magt kan evigt dråphugg ge

Ja, soln, som i sitt lopp naturens fägring målar,

Har ingenstäds så fult fått råka med dess strålar.

Bland detta täcka kön bevare Gud min hand,

Att jag ej Sodoms straff bereder Svealand!

Mitt tillstånd vet du nu. Jag hinner ej berätta,

Hvad mera nämnas bort. Att mina dagar lätta,
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Vill jag ännu en gång från Skåne skicka dig

Ett ödmjukt bref och promemoria om mig.

Den flickan, som du nämnt, som, med den trinda

magen,

Behaga', för mitt namn, att rodna häromdagen,

Hon har, som du väl märkt, en söt fysionomi:

Ack att den pant, hon bär, må hennes like bli!

Du vet, se'n Adams fall, man gerna vill förneka,

Hvad vi i svett förmå, när vi med flickor leka:

Men min uppriktighet dig aldrig svika skall;

IM in synd bekänner jag — min ärestod en pall

Ej svigtar någonsin för herr Adjunktens lexor;

Min flicka prisar jag, hon är ej bland' de häxor,

Som pent i robe-de-rond kring alla gator gå:

Hon endast vid en krog på tröskelen plär stå.

Jag vill, att hon till dig, min bästa vän, må hasta

Och i ditt ömma sköt den kärlekspanten kasta.

Jag önskar hon får bo vid Stockholms sqvallertorg,

Att ackuchera fritt hos madam Klingenborg.

I nödfall täcks min Bror ett rum på söder hyra,

Och hvad som tarfvas mer på bästa sätt bestyra.

Hos Skarenberg får tas blott uppå ditt qvittans

Mos, sirap, teriak, tvål, blyhvitt och essans.

Låt tvenne dagar se'n i största tysthet löpa:

Låt bränvin, öl och vin hos Haupt och Reiners köpa.

När hon tre dagar sett uppå sin parad-säng,

Så skicka ut, min Bror, din gamla trogna dräng.

Bjud Movitz alldraförst, och Fredman, om han nekar—
Du ser på valdhorn jag till faddergåfva pekar.

Ställ Bergen nedanför och Ulla midtemot,

Och Ann Katrin, om hon ej ren är tung på fot.
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Ack, om Ambrosius Borg kom från de dödas rike!

Men fåfängt! Bjud en ann, blott att det blir hans like!

Till ett exempelvis, Pratenius nämnas må;

Dock utan géne, om du kan någon bättre få.

Hans sportel, utom öl och hvad han kan förtära,

Rätt hederlig må bli, om jag får dig besvära,

Summariskt räkna ut, hvad otta dagars rus

Belöper, utom glas, inräknadt en kardus.

Jag tror väl ej på skrock, men skulle gerna önska,

På det att gossen straxt i vått må börja grönska,

Att Stockholms dubbeltöl för vatten nyttjas må,

När han vid funtens kant sitt vackra namn skall få.

Bibius Mikael hans kristningsnamn skall blifva:

Ett tillnamn honom se'n får konjunkturen gifva.

Låt allting ärligt gå; fast pojken kallas min,

Skall för hans barnsöl dock all åran blifva din.

Valuta skickas bort, att alltihop bestrida,

Men våra tiders tyngd nu tvingar oss att qvida:

Lägg ut, min hjertansbror; de faderlösas far

Väl skickar någon prest, som mynt och hjerta har.

En Turkens gamle vän kan Hagge väl beveka,

Att dig ej längre nu de gyllne pengar neka,

Som för den vackra hymn Sjöröfvarn lofvat har.

Är han ännu hos dig i hufvudstaden qvar? —
Min vän, jag lemnar dig att allting väl besörja

Och nödgas sluta der, med rätt jag bort ha börja';

Men jag är som jag är, och som jag vara bör,

Högtärade herr Brors tres humble serviteur,

Elis Schröderheim.

Lägret emellan Ellinge och Örtofta, d. 4 Sept. 1774.
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Men nu, min hjertansbror, jag tala vill om resten.

Hur hänger det ihop med den befängda presten?

Säg, brukar han kalott? säg, om han brukar snus,

Säg, kan han sköta får, och kan han taga — rus?

Gud vet, min vän, hur väl den saken styrs och vännes;

Men jag har aldrig känt Guds redskap Ludvig Ennes:

Af hvad natur han är, hur vill han Herrsta få,

När hoptals skånska nöt här utan foder gå?

Om han en fremling är, bed honom hemma blifva.

De helige Guds män, att rätt sin nöd beskrifva,

Vid fremling likna sig; bed honom komma hog,

Hvad knorr utaf sitt folk, i ödemarkens tåg

Bort till ett Kanansland, en Josua fick draga!

Bed honom derutaf en nyttig lärdom taga!

Dock kanske som profet han tåls ej i sitt land!

Det blir mig ganska kärt, om himlens milda hand

Vill röra Gustafs bröst, att för H:r Ennes ömma.

Jag gerna Pastorns skål vill ur min bägar tömma.

Så snart miraklet skett, skall du det veta få.

Gud gifve dig allt godt tilldess vi råkas må!

Överskriften enl. V 21 f: *Bref til Kongl Secrete-

raren Elis Schröderhejm under vistandet i Skåne vid

Campementet 1774'. — r. 4 högtärade Herr; DIGe:

'Min Hjertans Käre'. — r. 7 vörda; DGr: 'dyrka'.

— r. 10 tyd; Vhw, Eht, DGr, Schöm, DIGe, Sdn,

Hivad Nytt?: 'tyds'. — r. 13 glasen; Vhw, Eht,

DGr, Schöm, Weste, V 21 f, DIGe, Sdn, Hwad
Nytt?-, 'bordet'. — r. 1 7 Och; Eht, Weste, Hwad
Nytt^ : 'Som'. — snal; V 21 f: 'sur'. — r. 20

*den (så i Vhw och övr. hss.); V5:1 ; 'som'.
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r. 4 Seder= sekreterare, här protokollssekreterare.

— r. g ro — fröjd. — Om Fredman se StU II s.

14 fT. — r. 11 Utta, Ulla Winblad, se StU V s.

22 fT. — r. 16 Fader Berg, se StU IV s. 203. —
r. 2 1 fatets brädd: förmodligen avses kanten av det

stora soppfatet. — r. 24 fleut, flöjt, här sannolikt

tvärflöjt: se StU I s. LV. — r. 25 Och gör, när

steken skärs, en drill med krumelurer. Fader Berg

spelar på flöjten en rikt utformad s. k. steklåt,

vanlig i äldre tid vid festliga måltider, när steken

bars in eller skars för.

S. 7.

r. 6 bus; Vhw, Eht, DGr, Schöm, Weste, V 21f
Sdn, Hwad Nyttl : 'bums'. — r. 10 Och; Vhw,

Eht, DGr, Schöm, DIGe, Sdn, Hwad Nytft. : 'Som'.

— r. 11 i hand; Weste, V 21 f DIGe, Hwad
Nyttl : 'i famn'. — r. 13 sä; Weste: 'där'. —

•

r. 14 uti; Eht, Weste, V 21 f Sdn: 'i sin'. —
r. 16 svartblä; Hwad Nyttl : 'mörkblå'. — r. 19

uppä; V 21 f: 'midt på'. — r. 20 flunsig; DIGe:

'plussig'. — r. 24 kraft; Weste, V 21 f, DIGe,

Hwad JVyttl : 'saft'. — r. 30 * rutig (så i Vhw
och övr. hss.); V 3:1: 'rutten'. — r. 32 rodnar;

Vhw, Eht, DGr, Schöm, Weste, V 21f DIGe, Sdn,

Hwad Ny tfö : rodnar' (bör stå så!).

r. 13 skrattar . . . flått= skrattar brett; flatskratt.

— r. 14 pipan, d. v. s. kritpipan. — r. 20 flnnsig

= fet, klumpig. — r. 25 salopp, lätt damkappa

för sommarbruk, se StU I s. XLVI. — blir sur-

ögd: får rinnande ögon, blir tårögd.
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. 8.

r. 8 Som; Weste: 'Hon'. — r. 9 tänk; V 21 f:
'se'; Hwad Nytfi: 'kors'. — r. 10 ^himmels-blå

(så i samtl. hss.); V5:1 : 'himmelsbå'. — r. 14
barm; Hwad Nytt%: 'famn'. — skugga; V 21 f:
'afbilcT. — r. 16 glada; Vhw, Schöm: 'gamla'. —
— lyra; V 21 f: 'harpa'. — r. 24 '"kommit (så i

Vhw); V 5: 1 : 'kommet'. — sjelf; Eht: just. —
r. 26 Heders-Prest; Vhw, Schöm: 'Hedersman'.

r. 5 Syster Ann-Cathrine: troligen en fantasifigur.

Jfr dock: 'Men Ann-Catrincken står på Reisens

cafFe-hus' i Parentationen över Bourssell 1769 (StU

IV s. 26). — r. 6 Bror Movitz, se StU V s. 75 ff.

— r. 1 2 hantbois, haut-bois (fr.) = oboe; se StU V
s. 7/. Movitz var »ordens-oboist» i Bacchi Tempel.
— aftagen= avbildad.

. 9.

r. 1 brädd; Eht: 'dörr'. — r. 2 re'n; DGr, V 21 f?
Hwad Nytfi: 'har'. — r. 3 ma; Eht: 'vvill'.

—
r. 7 må sitt tjäll få; V 21 f: med sit tjäll får'.

— r. 8 all; Weste: 'från'. — r. 10 gjord; DIGe:

'skjer'. — är; DIGe: 'blir'.

r. 2 spel— instrument. — r. 5 frälst iitur ett tvång

af skol-pedanterie : anspelning på Ennes' lärartjänst

i Malmö. — r. 9 kappan= prästkappan.

10.

N:o 4. Vhw 5 s. 16-18, Weste s. 177-178, V 21

f s. 206-208 (där E. Schröderheim felaktigt anges
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som förf.). — Tryckt separat (strof 1-3), liten 8:0,

Göteborg 18 12, hos Geo. Löwegren (jämte 11:0

3; se ovan!). — (CU 4 s. 280-281.)

Suppliken till greve Lewenhaupt har samma syftemål

som föregående dikt: att förhjälpa Claes Ludvig Ennes
till Östra Herrestads pastorat. Adolph Fredric Lewen-

haupt (f. 1745, d. 1 791) — Bellman använder i

Adolph Fredric Lewenhaupt.

Miniatyr i gouache av Niclas

Lafrensen d. y. Vittskövle.

Foto i Sv. Porträttarkivet.

första strofen för rytmens skull namnformen Leijon-

hufvud— tillhörde trots sin ungdom de högsta digni-

tärerna vid det gustavianska hovet. När Gustaf III på
revolutionsdagen den 19 augusti företog sina inspek-

tionsritter genom staden, hade han vid sin sida greve

Lewenhaupt, »på hvars mod och tilltagsenhet han

litade» (L. von Engeström, Minnen och anteckningar,

Sthlm 1876, del 1 s. 6; jfr Odhner, del 1 s. 132);

— B e lim an, Dikter till enskilda. II.
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strax efter augustirevolutionen upphöjdes L. till över-

hovstallmästare. När hans son Gustaf 1780 döptes i

konungens sängkammare på Slottet, erhöll han såsom

faddergåva av Gustaf III survivance-fullmakt på

sin faders ämbete — en magnifik present, som be-

kräftar kungens utomordentliga välvilja gentemot L.

(se G. J. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar, 2 s. 41 f.,

Sthlm 1878). — Med ledning av Bellmans anspel-

ning på den sorg, som drabbat L. (se nedan), kan

suppliken dateras till tidigast senare hälften av augusti

1774, vilket ju stämmer bra med föregående dikt till

Schröderheim i samma ärende. Senare än i oktober

är den ej skriven, eftersom ny kyrkoherde i Östra

Herrestad utnämndes den 27 oktober; valet föll ej

på Ennes utan på hans medtävlare Knut Nicolaus

Riis (C. Sjöström, Skånska Nationen 1682— 1832,

Lund 1897, s. 260).

r. 14 Lewenhaupts ; Weste, V 21 f: 'Leyonhufvuds'.

r. 12-13 sadelknappen: »Knappformig upphöjning

på främre bommen af en sadel» (Dalin). Prosa-

ingressens hippologiska detaljer anknyta till Lewen-
haupts befattning som överhovstallmästare. — r. 1 3

förståndiga = tillkännagiva. — r. 13-16 utom Gu-

dinnan Venus\ som fälde tärar och försvann:

anspelning på den förlust, som nyligen drabbat

Lewenhaupt, då hans unga maka, Sophia Charlotta

von Fersen, avlidit. Grevinnan Lewenhaupt (f. 1 7 5 1

,

d. 29 juli 1774) var dotter till Carl Reinhold von

Fersen och syster till Augusta Löwenhielm (se

nedan s. 33). »Aldrig har hofvet egt något frun-
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timmer med hennes qualiteter», antecknar den kri-

tiske G. J. Ehrensvärd ett par år senare i sin

journal (del i s. i 08, Sthlm 1877).

5. 11.

r. 4 vinna; V 21 f: 'finna'. — r. 14* utlegadt;

Vhw: 'utlegad*. — r. 20 hand (så i Vhw, Weste)\

V 21f har 'famn', vilket passar bättre till rimflät-

ningen men är väl familjärt i detta sammanhang.

r, 2 Som en mängd af Snillen värdar: Ennes var

lärare i Malmö skola. — r. 3 i Zions gärdar:

i kyrkans tjänst. — r. 7-8

Pä Anacreontiskt sätt

Vid champagne-vinets dvala:

en liklydande fras hade skalden nyligen använt

i en supplik till Lovisa Ulrica. Se StU VII s. 34.— r. 14 utlegadt: »Som fått ligga, hvila före-

skrifven, tillräcklig tid» (Dalin). — r. 1 7 gäldets,

gällets = pastoratets.

S. 12.

N:o 5. Ms. (1 s. 8:0) bland Mertha Helena von

Schnells papper (Nordiska Museets arkiv). — Frag-

ment publicerat av Arvid Stålhane i Bellmansstudier

del 7, Sthlm 1938, s. 28.

Slåttervisan med Bacchus och Ceres som lantliga

husgudar på Arsta är den äldsta bevarade dikten till

skaldens vän, ryttmästaren von Schnell på Arsta gård

i Brännkyrka, strax söder om Stockholm. Ryttmäs-



28 Kommentar

tårens namn utnyttjas som en ordlek i två av stro-

ferna. Christian Hinric von Schnell (f. 1733, d. 1 8 1 1)

var holsteinare till börden men kom redan på 1740-t.

till Stockholm, disputerade 1755 under Johan Ihres

presidium i Upsala och gick därefter i rysk militär-

tjänst, där han avancerade till ryttmästare; 1767 tog

han avsked och återvände till Sverige. Arsta egen-

dom, där Bellmans föräldrar 1763—64 varit bosatta,

inköptes 1771 av von Schnell, delvis för medel som

försträcktes av hans vän rikshistoriografen Anders

Schönberg. När Bellman skrev sin slåttervisa, var

Schnell ännu ungkarl, men följande jul eklaterades

hans förlovning med den tj ugu ettåriga Mertha Helena

Reenstierna (f. 1753, d. 1841), en ättling i fjärde

led till den hit inflyttade, kände holländske affärs-

mannen Jacob Momma. Genom fru von Schnells

omfattande journaler (Arstadagboken, del 1-2, 1793— 1825, Sthlm 1946—49) har livet på Arsta och

de båda makarnas personligheter fått en sällsynt

levande belysning. Ryttmästaren, som i sin krafts

dagar tycks ha varit en charmant sällskapsmänniska

och en gästfri värd på Arsta, möter oss dock i

hustruns dagbok som en av krämpor märkt åldring,

trumpen, lynnig och osällskaplig.

*
Överskrift i ms.: 'Visa från förra Seculo — Neml:

1774. Originalet fins på Arstad'. — r. 16 *uppä;

ms.: 'på'.

r. 2 fat= vinfat, fastage. — r. 5 Ceres, grödans

och växtlighetens gudinna hos romarne. — r. 7

Martis Son sä Snäll: von Schnell, som i egenskap
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av officer var en av krigsguden Mars' söner. —
r. 1 8 Uppa Arstad (Årsta). En maliciös parentes

är härefter infogad i ms.: »NB: fordom». —
r. 21 Ceres' Tropp specificeras i ms. med noten:

»Rättare, 10. drängar, mölnare, gärdssmed».

s. 13.

r. 2 Vid hvar tu/va står en sockertopp. Not i ms.:

»Gödsellhögar, att föra pä äkrarne».

S. 14.

N:o 6. Vhw 6 s. 130, Sdn. 1 s. 69 (avskrift av

VU). — (VU 2 s. 356; med en felaktigt tillagd

andra strof.)

Om tillkomsten av detta impromtu berättar excellensen

greve Anders Fredric Skjöldebrand (f. 1 7 5 7, d. 1834)
i sina memoarer för 1775, dä han såsom nybliven

kornett vid Södra skånska kavalleriregementet varit i

Stockholm för att ekipera sig: »I Maj månad for jag

tillika med grefve Gustaf Rosen och hans f. d. infor-

mator Ingman till Kristianstad. Denna min första

militäriska utfärd är starkt fästad i mitt minne. Vi
hade bestält oss en tarflig aftonmåltid, rum och sängar

på Liljeholmen; skjutsen kom dit bittida följande

morgon, och vi gingo till fots till höjden af Nyboda
backe. Vi hade ej gått långt, förrän vi mötte den

ryktbare Bellman, som kom från landet och var också

till fots. Han hade fått för sin chaise en dålig häst

från Fittja och den hade stupat. Det var en söndag;

vi frågade, huru det kom till, att han var till fots.
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Han svarade strax med denna vers, som vi an-

tecknade :

På vår Herres hvilodag

Hvilar jag och min gelike.

Hästen ligger uti dike,

Och på Liljeholmen jag.

Vi fortsatte sedan vår resa natt och dag och hunno

på tre dygn till Kristianstad. Ingman skildes då ifrån

oss och for öfver Helsingborg till Danmark» (Excel-

lensen grefve A. F. Skjöldebrands memoarer, del i,

Sthlm 1903, s. 37). Som synes avviker den av

Skjöldebrartd ur minnet upptecknade versen något

• från Vhw:s här återgivna version. Nyboda backe,

där resenärerna mötte Bellman, låg strax söder om
Liljeholmen på vägen till Fittja stora gästgivare-

gård och Södertälje. Skjöldebrands ressällskap bestod

av hans ett år yngre regementskamrat greve Gustaf

Fredric von Rosen, sedermera landshövding i Malmö-

hus län, och dennes förre informator, sekreteraren

vid Kungl. M:ts kansli Carl Johan Ingman, för

vilkens räkning Bellman några månader senare skrev

ett versifierat »creditive» (dikt n:o 8 nedan; se

kommentaren s. 34).

r. 2 chaise (fr.), schäs: »Ett tvåhjuligt, lätt åk-

don på fjädrar» (Dalin). — r. 8 Liljeholmen, se

nedan s. 48 f.

S. 15-

N:o 7. Ms. (1 foliosida, egh.) hos lektor Hildur

Ljungdahl, Lund, tidigare i Isidor Bonniers sam-



Kommentar 3*

Anders Fredric Skjöldebrand under yngre år.

Samtida oljemålning, Ökna. Foto i Sv. Porträttarkivet.

ling; Vhw 6 s. 79-80, Eht s. 424-425, DGr 3 s.

78-79. — Tryckt av C. Eichhorn i Ny Illustrerad

Tidning 5 okt. 1872. — (EU 2 s. 49-50.)

Den rojalistiska dikten på treårsdagen av statsvälv-
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ningen 1772 är riktad till Bellmans tjuguettåriga

väninna fröken Anna Charlotta von Stapelmohr (f.

1754, d. 1 79 1); se om henne StU VIII s. 141 ff.

Underskriften Bella är ett skämtnamn, som dyker upp

redan ett par år tidigare i en versifierad uppvaktning

för fröken von Stapelmohr, där skalden identifierar

sig med en av den skönas kuschade favorithundar

(se StU VIII n:o 77).

Överskriften i Eht: 'Till Fröken von S: d: 19 Augusti

1772 — Melod: Ack mitt hus är tomt'. — Vhw:
'Till Fröken Stapelmohr den 19. Au g: 1775'. —
r. 7 hierta; Eht, DGr: 'anda'. — r. 8 gladt; Vhw:

• 'lätt'. — r. 12 svartaste; Vhw: 'starckaste'. — r.

2 1 likfullt; Eht, DGr: likwäF.

r. 6 vällust= lycksalighet. — r. 12 de svartaste

Vnlcaner: gruvarbetare eller smeder, »Vulcani söner».

S. 16.

r. 1 vittnen; Eht, DGr, Vhw: 'witne*. — r. 1

3

opp; Vhw: 'kom'. — r. 17-20 saknas i Eht

och Vhw.

r. 14 Astrilds nöijen. Astrild, kärleksguden, se

StU VII s. 40.

S. 17.

N:o 8. Frondin s. 149-150. — Tryckt av P. Han-
selli i Ur en samlares papper, del 1 s. 81-82, Up-

sala 1868, samt av R. Steffen i Outgifna dikter af

Carl Michael Bellman, Upsala 1895, s.62-63.
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Det martialiska Creditivet, undertecknat av Jupiter,

IMars och en rad legendariska krigare, är tydligen

riktat till den namnkunniga grevinnan Augusta Löwen-

hielm, född von Fersen (f. 1754, d. 1846), gift med
greve Fredric Adolph Löwenhielm (f. 1743, d. 181 o),

envoyé extraordinaire vid det kursachsiska hovet i

Dresden. Grevinnan Löwenhielm var en av den

gustavianska hovkretsens »tre gracer» för att använda

Kellgrens kända formulering i den hyllningsdikt,

»Gradernas döpelse», som han några år längre fram

skrev till den bländande trion Augusta Löwenhielm,

hennes äldre syster Ulla von Höpken och grevinnan

Lovisa Meijerfeldt. Sedan början av 1 770-talet uppe-

höll grevinnan Löwenhielm en öm förbindelse med
hertig Carl ; våren 1774 lämnade hon emellertid själv-

mant sin furstlige älskare och avreste till sin make

i Dresden, för att inte stå hindrande i vägen för

det av dynastiska skäl önskvärda äktenskapet mellan

hertig Carl och prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta.

Grevinnans vistelse i Dresden blev inte så långvarig;

redan i september 1776 var hon åter i Stockholm

och hade därmed hörsammat Bellmans anmaning att

'försvinna från de gamle Saxers bo\ I Bellmans dikt

betecknas den sköna grevinnan såsom 'Mild till hjerta

och person', en karakteristik som bekräftas av samtida

utsagor, t. ex. av Lars von Engeström, som betygar,

att »grefvinnan Löwenhielm var full af behag och

hennes hela väsen hade en änglalik ljufhet . . . mera

täck, mera angenäm och mera artig i umgänge än

hon kunde man icke vara» (L. von Engeström,

Minnen och anteckningar, Sthlm 1876, del 1 s. 220,
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6 3).
1 Grevinnan, som nådde hög ålder och till och med

överlevde Garl XIV Johans epok, fick på äldre dagar

kontakt med romantikens Upsala och var på 1820-

talet en sorts biktmoder åt den sensible skaldeynglingen

Carl Wilhelm Bottiger (se härom P. Fröbergs arbeten

Smärtans och kärlekens kavaljer, Sthlm 1930, och

Skalden Bottiger, Sthlm 1943 ; se ock C. Forsstrand,

De tre gracerna, Sthlm 191 2).

Bellmans Creditive är utställt för en rätt suspekt

person, den politiske äventyraren och författaren Carl

Johan Ingman (f. 1747^. 1813), som i augusti 1775
tillträdde befattningen som biträdande sekreterare

vid greve Löwenhielms legation i Dresden. På resan

dit sammanträffade han strax söder om Stockholm med
Bellman (se ovan s.29 f.), vilken måhända då utfäste

sig att rekommendera I. hos den älskvärda grevinnan

i Dresden. Emot sin vana undvek skalden denna gång

att karakterisera sin supplikant och inskränkte sig till

att utmåla mottagarinnans förtjenster, vilket synes

innebära en något reserverad hållning gentemot Ingman

själv. Denne kom snart att framstå som en ovanligt

skrupelfri lycksökare. Han uppnådde 1777 befatt-

ningen som chargé d'affaires i Petersburg men nödgades

följande år avvika därifrån, sedan han avslöjats som

förskingrare — ett föga uppbyggligt kapitel alltså i

den svenske utrikesrepresentationens historia. Mot

slutet av Gustaf III:s regering verkade I. som spion i

Köpenhamn och belönades härför med titeln av svenskt

lantråd; att han samtidigt utförde spionagetjänst åt

1 Arvid Stålhane (Dagens Nyheter 14 sept. 1949) har framkastat

canken, att skildringen av den sköna Belinda i falkjakten i Bacchi

fempel (StU V s. 65 f.) utgör en hyllning till grevinnan Löwenhielm.
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danska regeringen ger ett gott exempel på hans oge-

nerade framfart. Om I. se H. Fröding, Ingman-

Manderfelt, en äfventyrare från gustavianska tiden,

Sthlm i 90 1.

r. 2 Creditive, kreditiv: »Skriftlig fullmakt för ett

sändebud» (Dalin). — r. 1 1 ro= glädje.

S. 18.

r. 5 slungor: kastvapen, stenslungor, i äldre tid

sårskilt använda vid belägringar. — r. 18-19 De
undertecknande, bortgångna »krigarne» äro för-

modligen: Carl XII, Lennart Torstensson, Axel

Oxenstierna, Jan Baner, Hans von Fersen (gre-

vinnan Löwenhielms farfar), den spartanske fält-

herren Pausanias, karolinerna Philip Bogislaus von

Schwerin och Magnus Julius De la Gardie (eller

dennes förfäder Pontus eller Jacob De la Gardie)

samt marskalken av Frankrike Henri de Turenne.
— r. 20 Anacreon, det av Olof Bergklint 1773
lancerade skaldenamnet på Bellman. Se StU VII

s. 34.

S. 19.

N:o 9. Vhw 3 s. 1. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 65-66, Sthlm 1930.

Skördevisan är den första poetiska hyllning, som

Bellman ägnat sin fästmö och blivande hustru (se

om dikten, dess datering och övriga poem till Lovisa

Grönlund i denna del: O. Byström; Från Bellmans

förlovningstid, Bellmansstudier IV, Sthlm 1930,
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s. 52 ff.). Lovisa Fredrica Grönlund (f. 6 okt. 1757,
d. 24jan. 1 847) tillhörde en välsituerad borgarfamilj,

som ägde och bebodde egen fastighet i hörnet av

Drottninggatan, nuv. nr 48, och Clarabergsgatan

;

föräldrarna voro våg- och stämpelmästaren i Stock-

holms packhus Gabriel Grönlund och hans maka
Maria Engel Friedlein. Enligt en anteckning av

Adolph Bellman skulle Carl Michael första gången ha

sammanträffat med sin tillkommande hos sin svåger

Arrhén von Kapfelman på Hägersten (se StU VIII)

och med sedvanlig impulsivitet genast träffat sitt val:

»Hon och ingen annan skall bliva min hustru»,

yttrade han till en av sina vänner (R. Steffen, Bell-

man och hans diktning, Sthlm 1908, s. 34). Några

skildringar av Lovisa Grönlund från yngre år äro ej

kända, med undantag för de älskvärda glimtar av

hennes person, som fästmannen infogat i de här åter-

givna dikterna. I den dagbok, som fru von Schnell

på Arsta förde, figurerar hon emellertid några gånger

på 1 790-t; efter ett besök, som Arstafrun i jan. 1795
avlade hos den då svårt sjuke Bellman, noterar hon

sålunda: »Af. dess muntra och beskedliga fru blef

jag ganska väl undfägnad» (A. Stålhane, Bellman

och hans Arsta-vänner, Bellmansstudier VII, Sthlm

1938, s. 34). Lovisa Grönlund tycks ha varit en

glad och charmerande kvinna med utpräglad person-

lighet, temperamentsfull, raljant, klok och viljefast.

Atterbom och Grusenstolpe, som båda träffade henne,

ha gett samstämmiga porträtt av henne såsom gammal.

Enligt Atterbom bör hon ha varit »en flicka af ut-

märkt hufvud och stark karakter, som behagade honom

[Bellman] ej mindre genom det qvicka och träffande
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i sin för satir benägna omdömesgåfva, än genom det

i utseendet välbildade, stolta och säkra, hvarmed ett

nästan manligt sinnelag framblickade under hög panna,

ur stora, bruna, genomträngande ögon» (Atterbom

s. 21). Och Crusenstolpe, som på 1 8 20-talet vann

den åldrade fru Bellmans vänskap, skildrar henne på
följande sätt: »Till vexten var hon magerlagd och

lång; men mycket låghalt. Hufvudet utgjorde hos

henne i alla afseenden och bemärkelser den herrs-

kande delen. De starkt framstående anletsdragen,

om hvilka man med skäl kunde säga, att de hade

äktenskapstycke af Skaldens, voro öppna och ädla,

och ur de stora, eldiga, bruna ögonen blixtrade ännu

i sena åldern stolthet och satir. . . Redighet och

bestämdhet utmärkte hennes berättelser, hvilka mer-

endels kryddades med någon träffande satirisk anmärk-

ning» (Hermoder 1847, nr 8). Av den gamla änke-

frun och hennes miljö har Atterbom gett följande

närbild: »Redan trappan, redan förstugan till hennes

inskränkta bostad buro vittne om ett sinne för ordning

och prydligt skick, hvilket sedermera, då man öppnade

det glest och gammaldags möblerade rummet, framför-

allt i värdinnans egen drägt mötte gästen med en

nästan bländande renlighet. I sin ålderdom genom

giktkrämpor ofärdig, gick hon blott med tillhjelp af

käpp, och i en deraf lutande ställning; men återtog,

sittande i sin stol, genast den raka hållning, hvarmed

hon ännu i nittionde året bar sitt stolta hufvud, sin

höga panna, sin säkra blick. Snart bragt till språk-

samhet, förde hon då samtalet med en eld i de stora

bruna ögonen, med en kring läpparna oafbrutet spe-

lande skiftning af klokhet, qvickhet, löje, spe, väl-
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vilja, hvarvid åhörarn inom sig måste erkänna, att

hon var, icke blott såsom Tru Bell man', utan äfven

i och genom sig sjelf, ett märkvärdigt föremål. Hennes

älsklings-ämnen kunna lätt gissas. Om sin man talade

hon med värma; om hopens föreställning, att han

varit en drinkare eller en rumlande sälle, med harm ...»

(Atterbom s. 41 f.). Fryxell, som omkring 1821

flera gånger träffade änkefru Bellman, »fann hennes

personlighet alldeles sådan, hon här ofvan blifvit efter

Atterboms ord beskrifven» (A. Fryxell, Berättelser

ur Svenska historien, del 45 s. 166, Sthlm 1878).
1

Lovisa Bellmans bekymmersamma situation vid

makens bortgång 1795 avspeglas i en rad bevarade

böneskrifter till konung Gustaf IV Adolph (Bio-

graphica, R. A. Tryckta i Björkman s. 197 ff.).

Ett antal smärre pensioner möjliggjorde för henne

att sammanhålla hemmet och uppfostra sina tre söner.

Yngste sonen, Adolph Bellman, vann på 1820-t.

en god position som sidenkramhandlare i Stock-

holm, vilket även återverkade på moderns ekono-

miska ställning. Vid sin bortgång 1847 hade hon

ett föga omfångsrikt men prydligt hem, som inte

saknade inslag av gammaldags komfort, såsom bo-

uppteckningen utvisar (S. S. A.).
2 Där fanns både

guld- och silverföremål; den lilla snusdosan av

1
Fryxell återger, efter andras berättelser, ett par ofta citerade, rätt spe-

fulla yttranden, som änkefru Bellman skulle ha fällt om sin man och
hans umgängesvän Sergel. Fryxells skrift om Bellman är emellertid allt-

för tendentiös, svagt dokumenterad och fylld av omdömeslösa utlägg-

ningar för att man skall kunna fästa något avseende vid dessa anekdoter.
2 Fru Bellman bodde vid sin död i huset Lappgränd nr I (nuv.

Clara Vattugata), snett emot västra porten till Clara kyrkogård och
alltså helt nära makens grav.



Kommentar 39

silver ger — i likhet med de fyra kaffepannorna,

två kaffekokarna och tre thékannorna — en an-

tydan om att den gamla damen inte saknade sinne

för ålderdomens små förlustelser. Sin dräkt — enligt

Atterbom utmärkt av »en nästan bländande ren-

lighet» — kunde hon justera antingen framför den

stora spegeln i förgylld ram, som åsattes ett värde

av i o rdr banco, eller framför en mindre toilette-

spegel. Rontakten med omvärlden uppehölls emellan-

åt med tillhjälp av två små kikare, ävenledes för-

tecknade bland bohaget. Som osäker fordran upptar

bouppteckningen en så betydande summa som 1366
rdr, hos N. D. Lutteman 1

enligt revers, vilket ger

en bekräftelse på Crusenstolpes uppgift i Hermoder,

att fru Bellmans »lilla kapital gått förloradt, genom
låntagarnes iråkade obestånd». Av livets prövningar

fick Lovisa Bellman in i ålderdomen sin beskärda

del, men hon fick också uppleva, hur makens dikt-

ning vann sitt definitiva erkännande. Den växande

berömmelsen bar hon utan förhävelse, men mot

allmänhetens påträngande nyfikenhet värjde hon sig

med ett eftertryck, som emellanåt väckte misshag.

Härav torde Carléns ofta citerade karakteristik av

henne ha fått sin prägel: hans teckning av Lovisa

Bellman som en sträv, pedantisk och för makens

väsen rätt oförstående natur är av allt att döma
ensidig och missvisande. Den av Carlén likaledes

framförda synpunkten, att hon aldrig inspirerat

Bellman till några poetiska uppvaktningar för henne,

1 Källarmästaren N. D. Lutteman, med adress Norra Karduans-
makaregränden n, enligt Stockholms Adress-Calender for år 1834
(Sthlm 1833).
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får redan genom de här sammanförda fästmans-

dikterna en eftertrycklig dementi.

r. 5 Nu Landtmannen (så i Vhw^); bör sannolikt

stå 'Nu Landtman', i enlighet med det metriska

schemat.

r. 7 Kullan = dalkullan, ogift lantarbeterska från

Dalarne (jfr N. Afzelius, Myt och bild, Sthlm 1945,
s. 66 f.). — r. 16 Lovisas fest: Lovisa-dagen inföll

den 25 augusti. Bondens funderingar anknyta dock

snarast till den unga Lovisas framtida bröllop.

S. 20.

N:o 10. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1775, tr. i Kongl.

Finska Boktryckeriet, hos Joh. Arv. Carlbohm

(K. B.). — Omtryckt av R. Steffen i Outgifna

dikter af Carl Michael Bellman, Upsala 1895,
s. 64-65.

'Men ämnet är mig alt för ömt', bekänner skalden,

när han här tecknar en känslig grifteruna över en

av sina vänner, den lovande unge läkaren Abraham

Österdam, som oförmodat ryckts bort vid 30 års

ålder. Abraham Österdam (f. 1745, d. 27 dec. 1775)
var son till kunglig hovförgyllaren Anders Ö. och

hans maka Maria Catharina Lundbom, vilka båda

omnämnas i andra strofen såsom sörjande vid den

ogifte sonens bår. Abraham Ö. hade redan som

femtonåring börjat studera kirurgien hos den be-

römde Olof af Acrel i Stockholm och därefter full-

följt studierna i Upsala, där han disputerade 1766
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under Carl von Linnés presidium. Som kunglig

stipendiat vistades han 1769—70 i Berlin och

Paris för fortsatt medicinsk utbildning och var från

sistnämnda år verksam som läkare i Stockholm;

1775 förordnades han till kunglig livkirurg men
avled samma år »af en bulnad uti tinningebenet»

(J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria, avd. 1

s. 399 f., Nyköping 1822. Sacklén anger felaktigt

dödsåret till 1776). Bouppteckningen efter honom
(Nedre Borgrättens bou., S. S. A.) visar, att han

under den långa studietiden ådragit sig betydande

skuld: bristen i boet uppgick till över 10000 dir

kmt. Bland fordringsägarna var doktor Johan Pil-

gren, Bellmans blivande svåger, som måhända vårdat

sin unge kollega under hans sista sjukdom. Bland

inventarierna förtecknas facklitteratur, kirurgiska

instrument och ett furuskåp med 800 Örter, men
också ett spelbord med brickor. Att Ö. inte var

någon kostföraktare betygas av ett skuldkonto på
närmare 700 dir kmt till källarmästarna Rönn ing
och Reiners samt traktörerna Hedman och Helin.

'Vår döda Vän bar hälsans tycke

Med munter färg och liflig hy;

Till vett och kundskap altid ny,

Af Vänner älskad mer än mycke,

Behaglig utan list och flärd - - -/

Så karakteriserar Bellman sin döde vän, och hans

teckning stämmer bra samman med den som Sacklén

ger av Gustaf III:s unge livkirurg: »Han var en

lång, välväxt och ovanligt vacker man, och af

ett muntert och intagande uppförande.

»

.
— Bellman, Dikter till enskilda. II.
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S. 21.

r. 24 tala = tillåta.

& 23.

N:o II. Mina Tidsfördrif, andra flocken nr 52, Sthlm

1780. — (EU 2 s. 305.)

Den olympiska hyllningen är sannolikt adresserad

till skaldens vän hovkvartermästaren Torsten Groth,

som hugnades med en beställning vid de hösten

1775 inrättade kronobrännerierna. De nya befatt-

ningshavarna uppräknas i Hwad Nytt? Hwad Nytt?

den 29 april 1776, Groth såsom inspektor vid

kronobränneriet på Ladugårdslandet; diktens datering

bör måhända ändras till våren 1776. Lars Torsten

Groth (f. omkr. 1736, d. 18 nov. 1792) var son

till fältkamreraren Lorens Groth, som var ägare av

en gård vid Nybrogatan, kv. Jernlodet nr 70; infor-

mator i hemmet var. 1750-53 ingen mindre än

Bengt Bergius (se dennes självbiografi i Person-

historisk Tidskrift 1944— 45, s. 92 f.). I april 1758
antogs Torsten Groth på prov som tjänsteman i

Riksens Ständers Bank, där han blev kamrat med
Bellman, som börjat sin provtjänstgöring några

månader tidigare. 1762 avancerade han till bok-

hållare i Småtransportsedelskontoret, utsågs s. å. till

hovkvartermästare och 1766 till ekonomihovmästare

hos kronprins Gustaf, vilken syssla han beklädde

även under Gustaf III:s regenttid. Vid sitt från-

falle titulerades han hovkvartermästare och över-

inspektör (vid kronobrännerierna). Bouppteckningen
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(1793: 1, S. S. A.) synes antyda, att G. hade

vissa konstintressen: bl. a. förtecknas »6 gipsbilder

och 10 taflor målade på väf». Bland skulderna

uppräknas en på 100 rdr till kapten Daniel Kem-
pensköld, Bellmans gode vän (revers av 8 okt.

1790); bristen i boet uppgick till över 1 000 rdr.

— Bellman riktade längre fram en festlig reprimand

på vers till G., när denne under sårande former

återskickat de medikamenter mot gikt, som skalden

sänt sin sjuke vän (EU 2 s. 295). — G. bör ej

förväxlas med privilegierade bryggaren Fromholt

Torsten Groth (d. 1778), vilken gjorde sig känd

som pekoralistisk tillfällighetspoet.

r. 8 bloss och carafin: fackla och flaska, attribut

åt Astrild, respektive Bacchus. — r. 14 Profvarn,

vinprovaren: »Verktyg, hvarmedelst undersökes,

om ett vin fått tillräcklig jäsning» (Dalin). —
r. 16 Astrilds= kärleksgudens; se StU VII s. 40.
— r. 19 plåtar, myntsort, se StU VI s. i6j. —
r. 20 fyrk, mindre silvermynt under senmedeltiden

och äldre Vasatiden. — r. 22 L. S., förkortning

för loco sigilli (lat.) = på sigillets plats; anger att

originaldokumentet bär vederbörandes sigill.

S. 24.

N:o 12. Vhw 4 s. 3. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 68, Sthlm 1930.

Versbiljetten är riktad till skaldens fästmö Lovisa

Grönlund (se ovan s. 36), som tydligen på egen

hand skulle deltaga i någon danstillställning. En
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vecka tidigare hade Bellman på Gustaf III:s för-

anstaltan utnämnts till sekreterare i Kungl. Nummer-
lotteridirektionen,, och den 10 jan. förde han pro-

tokollet där för första gången (Björkman s. 102 f.).

Den fastare position i samhället han därmed för-

värvat torde ha underlättat hans förlovning, vilken

att döma av versbiljettens intima ton och ömma
vänduingar nu var ett fullbordat faktum. Se vidare

Bellmansstudier IV s. 67 fF., Sthlm 1930.

r. 4 contra-dans : sällskapsdans, där de medverkande

paren rörde sig emot varann under växlande turer.

»Gemenligen består dansen af en qvadrilj, eller

fyra par» (C. Envallsson, Svenskt musikaliskt

lexikon, Sthlm 1802, s. 62). — r. 6 peliseii=
pälskappan; se StU IV s. 221. — r. 7 svettug=
svettig.

S. 25.

N:o 13. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å,, tr. hos Lars

Kumblins Enka; ex. i K. B. med samtida påskrift

under dikten: »C: M: Bellman». — (EU 2 s. 5 1 .)

Johan Gustaf Biörhuan var bosatt på Hägerstens

gård, som ägdes av skaldens svåger, Claes Arrhén

von Rapfelman (se StU VIII s. 18, 103 ff.). En-

ligt Brännkyrka församlings dödbok (S. S. A.) för-

olyckades den 21-årige B. genom drunkning »på

Wårby Fjälen eller wid det så kallade Hästbrötet»

den 30 dec. 1775, jämte två drängar, Eric Jans-

son och Eric, 24 och 26 år gamla. De omkomna
begrovos i Brännkyrka den 11 jan. 1776. Hus-
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förhörslängden för Hägersten upptar såsom boende

där vid mitten av 1770-t. bl. a. en löjtnant Johan

Björkman, född 1729, och Bet: [betjänten?] Johan

Gustaf Björkman, född 1752, som möjligen var

son till den föregående.o

r. 11 *ställte; orig.-tr. : 'stålte'. — r. 18 *Värt;

orig.-tr. : *Wår\

r. 9 flärd= list, svek. — r. 13 Med tvänne Lif
vid dennas sida: »2H£ drängar, som med honom
drunk[n]ade» (samtida not i K. B:s ex.).

S. 26.

r. 4 sälla lifs-mimtt, d. v. s. dödsstund, med be-

frielse från jordelivet.

S. 27.

N:o 14. Tryckt separat, 4:0, Sthlm 1776, tr. hos

Assessoren Johan Pfeiffer (K.B.). — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 1 91-192, 5 aug. 1 776 ; med under-

skrift: »C. M. B.» — (EU 2 s. 52-54.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? presenteras dikten

med följande ingress av tidningens stockholms-

korrespondent: »Wi hafwe så ofta waret glade

med wår Swenske Anacreon; låtom oss en gång

med honom gråta och läsa detta rörande Äreminne,

lemnat wid Fru Christina Elisabeth Lifsdals graf-

wård, den 15 Januarii, 1776». I en not tillfogas,

att den avlidna var gift med »Notarius Publicus i
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Stockholm, Herr Lifsdal, som sjelf är en öm och

lycklig Skald». Anders Lifsdal (f. omkr. 1734,
d. 1777) tillhörde en bergsmanssläkt från Norberg

och var son till rektorn vid Hedemora skola. Han
hade tidigt skaffat sig ett namn som vitter dilettant

och blev 1766, strax efter S. O. Tilas, medlem av

Utile Dulci (Samlaren 1907 s. 233). Völschow

har bland sina bellmansavskrifter bevarat en munter

bibeltravesti av hans hand, betitlad Speculations-

collegii ordensvisa: »Af Ormen stal Eva det äpple

hon bet, Äpplet stal Adam af henne» o. s. v.

(Vhw 3 s. 8). När Lifsdal, blott något år efter

sin makas bortgång, avled, hedrades han i Hwad
Nytt? Hwad Nytt? (21 maj 1 777) med ett vackert

eftermäle, tydligen författat av Johan Simmingsköld:

»Den nyligen afledne Notarius Publicus, HrrLifsdahl,

war en ej mindre lyckelig Skald, än almänt älskad

Människjo-wän. Han sörges af alla, som honom
kände, och som satte lika wärde både på hans

hjerta och snille». I ett följ. nr (27 maj) införde

tidningen som prov på L:s verskonst en välformad

gravskrift av hans hand. Christina Elisabeth Lifsdal

(f. omkr. 1744, d. 7 jan. 1776) var född Klöving

och hade 1768 gift sig med Anders Lifsdal; hon

avled efter långvarig sjukdom vid 31 års ålder,

efterlämnande maken och två minderåriga barn,

dotter och son. Hennes bouppteckning (S. S. A.)

upptar bl. a. en snusdosa av guld och vackra gång-

kläder: en röd sidenpelise med gråverksfoder och

hermelinsbräm (200 dir kmt), en svart sidensars-

robe de ronde med garnering (150 dir), en her-

melinsmuff o. s. v. Vid makens bortgång följande år
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hotades emellertid de föräldralösa barnen av ren

misär. Enligt den bevarade konkursakten (1778
nr 7, S. S. A.) hade de »varit i den förlägenhet

att genom bettlande måst söka sin föda, sä framt

[ej] ömma och medlidande menniskors hjelp mellan-

kommit». Till de större fordringsägarna i dödsboet

hörde de kända skeppsbrofirmomaTottie och Arfwed-

son, Schön et Comp., Anders Plomgrens änka och

Jean Lefebure et Comp., vilka samtliga efterskänkte

sina fordringar. Kontanta medel (106 rdr) till Lifs-

dals begravning och barnens uppehälle försträcktes

dessutom av skeppsklareraren Carl Gustaf Frisch,

en av Bellmans vänner och musikaliska medarbetare

(se StU IV s. 149). I hjälpaktionen tog måhända

även den vänfaste och barnkäre Bellman själv

någon del.

S. 28.

r. 13 Hivad Nytfå. har kommatecken före och efter

Med mänga.

S. 29.

r. 5 hennas, ålderdomlig form för 'hennes'. — r. 6

ömmast— känsligast, mest gripande. — r. 1 7 Maka
= make.

S. 30.

N:o 15. Vhw 4 s. 3-4. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 69-70, Sthlm 1930.

Den till Lovisa Grönlund (se ovan s. 36) riktade,

versifierade hälsningen har form av ett akrostikon,
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där begynnelsebokstäverna bilda namnen »Lovjsa

Fredrjka». Se vidare Bellmansstudier IV s. 69 f.,

Sthlm 1930.

r. 8 *den; Vhw: 'det',

r. 10 ro = glädje.

S. 31.

N:o 16. C. B. Wadströms minnesalbum s. 5 (K. B.).

— Hwad Nytt"? Hwad Nytt? nr 1 45-1 46, 1 1 juni

1776. — Omtryckt, liksom n:o 17. av Ellen Ha-

gen i Personhistorisk Tidskrift, 191 5 s. 174. —
(EU 2 s. 58.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? är dikten införd med
följande ingress: »Just nu reser Ad. Ulr. Grill, Son

af den i alla tider berömde Directeuren Clas Grill,

ifrån Stockholm, för at, i sällskap med Secreteraren

Wadström, anträda en utländsk resa. I hans souvenir

skref Secreteraren Bellman denna önskan». Wad-
ströms »souvenir» utgöres av en nätt antecknings-

bok, bunden i grön marokång med guldpressningar,

vilken överlämnades av hans vänner vid en avskeds-

fest den 30 maj 1776 på Liljeholmens utvärdshus

(se bild och StU VI s. 75/ ff.) — »det förnämsta

Wärdshus här wid Staden» enligt ett samtida vittnes-

börd (se nedan s. 57). I boken har Bellman egen-

händigt — med blyerts som sedan fyllts i med
bläck — inskrivit denna och närmast följande dikt.

Även de övriga närvarande vännerna, drygt ett



Kom men tar 49

dussin, ha skrivit in sina namn; bland dem mä
nämnas Carl Henric Wertmuller, den sedermera

kände läkaren, och Johan Simmingsköld, korre-

spondent åt Hwad Nytt? Hwad Nytt?, vilken

också strängat sin lyra vid avskedet. — Adolph

Liljeholmens värdshus, sett från nordost. I förgrunden Årstaviken och
stranden av Södermalm. Kopparstick av Jacob Gillberg, mitten av

1700-t. Stockholms Stadsmuseum.

Ulric Grill (f. 1752, d. 1797) var ende son till

den högt aktade finansmannen och direktören i

Ostindiska Kompaniet Clas Grill, vilken på mö-

dernet var befryndad med familjen Bellman och

närmare bestämt var syssling till Johan Arendt

Bellman, skaldens fader (se släkttavla i B. Hilde-

brand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Sthlm

1939, s. 570). Före den tvååriga utlandsresan med
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Wadström, som berörde Tyskland, Holland, Frank-

rike och England, hade den unge Grill tjänstgjort

hela nio år på familjens handelskontor i Stockholm.

Efter hemkomsten övertog han ledningen av Söder-

fors ankarbruk. Mycken tid ägnade han åt sina

naturvetenskapliga och estetiska intressen: Söderfors

förskönades, bl. a. genom anläggandet av en engelsk

park, och där förvarades de stora gravyr- och natu-

raliesamlingar, som Grill hopbragte (se härom A. G.

Silfverstolpes Aminnelse-Tal över G. i Vetenskaps-

akademien, Sthlm i 799). Det »zoologiska kabinettet»

på Söderfors, vars dyrgripar numera förvaras i

Riksmuseet, inrymde bl. a. det sista, 1792 avlivade

lejonet från Kungliga Djurgårdens gamla »Leijon-

kuhla», varom mamselle Wargentin berättat i sin

dagbok (S. Rönnow i Gustavianskt. Studier . . .

tillägnade Sigurd Wallin, Sthlm 1932, s. 433).

JV:o ij. C. B. Wadströnis minnesalbum s. 7 (K.B.).

-(EU a s. 59-)

Dikten är skriven vid den ovan omnämnda avskeds-

festen på Liljeholmen för Wadström och Grill.

Carl Bernhard Wadström (f. 1746, d. 1799) an-

vände reseåren i Grills sällskap till bergsveten-

skapliga studier. Han utnämndes 1782 till över-

direktör vid Kontrollverket men lämnade denna

befattning och uppehöll sig från 1787 utomlands,

i Afrika, England och slutligen Paris, där han främst

uppmärksammades såsom ivrig propagandist för



Familjen Clas Grill.

Fr. v. Adolph Ulric Grill, systern Anna Johanna och modern änkefru
Anna Johanna Grill. Pa väggen Gustaf Lundbergs porträtt av Clas

Grill. Oljemålning av Alexander Roslin, omkr. 1775. Fånöö. Foto i

Sv. Porträttarkivet.
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Swedenborgs läror och bekämpare av negerslav-

handeln. Impulsiv och varmhjärtad räckte han en

hjälpande hand åt sin landsman Thorild, när denne

1790 hamnat i bysättningshäkte i England. Med
Bellman tycks den originelle mångfrestaren ännu

på 1780-t. ha uppehållit vänskapliga förbindelser.

Kyrkoherde Matthias Sundewall i Skänninge 1
be-

rättar nämligen i ett brev från 1827, att han som

ung umgicks hos Wadström i dennes stockholmshem

vid Stora Nygatan: »Der var jag bjuden hos honom
några gånger till middag i sällskap med den tidens

mest utmärkte män, Litteratörer och Vetenskapsmän
— Bellman var der äfven en gång— » (Ellen Hagen,

Carl Bernhard Wadström, Sthlm 1946, s. 115).

Om W. se för övrigt B. von Beskows minnes-

teckning i Svenska Akademiens handlingar ifrån

år 1796, del 33, Sthlm 1861, samt E. W. Dahl-

grens bibliografiska sammanställning i Nordisk Tid-

skrift för Bok- och Biblioteksväsen 191 5.

5. 33-

N:o 18. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 137-138, 3

juni 1776. — (EU 2 s. 57.)

Hwad Nytt? Hwad Nytt? införde dikten till-

sammans med och omedelbart efter n:o 19 (se

nedan) med följande presentation: »Dagen förut såg

han den prägtiga Operan Aline, och intogs af så

1
F. 1763, d. 1847, stnd. i Upsala 1780, fil. mag. 1788, hand-

sekreterare hos hertig Carl 1789, lektor i Linköping 1791, kontrakts-

prost och titulärprofessor.



Carl Bernhard Wadström

undervisar negerprinsen Peter Panah i Swedenborgs läror.

Gravyr av W. Pyott, 1792, efter oljemålning av C. F. von
Breda. Kungliga Biblioteket.
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stor erkänsla för Compositeuren, wår oförliknelige

Öfwer-Hof-Capellmästare Uttini, at han skref denna

Inpromtu. » Uttinis treaktsopera Aline, med libretto

av Sedaine, bearbetad av Chr. B. Zibet, och balett

av Gallodier, tillhörde våren 1776 den gustavianska

sångscenens repertoar. Francesco Uttini (f. 1723, d.

1795), den italienske tonsättaren och dirigenten,

hade redan 1755, på kallelse av Lovisa Ulrica,

kommit till Stockholm, där han sedan var verksam

till sin död och intog en dominerande ställning

inom musiklivet. Hans mest populära operor voro

den för Drottningholmsteatern skrivna II re pastore

samt Thetis och Pelée, med vilken den gustavianska

Operan 1773 invigdes. En son till honom var

skådespelaren Charles Uttini, vilken 1790 medver-

kade i Bellmans för hovteatern skrivna pjäser

Dramatiska sammankomsten och Caffehuset (se StU

VI). Den neapolitanske tonsättaren Giovanni Battista

Pergolesi (f. 17 10, d. 1736), med vilken Uttini

sammanställes i Bellmans dikt, hade vunnit sin

främsta berömmelse med körverket Stabat mäter

och den älskvärda bufFaoperan La serva padrona.

— Upptakten till impromtut kan betraktas som en

anspelning på skaldens, här T)amons', situation så-

som njförlovad. Kanske satt Lovisa Grönlund vid

fästmannens sida på Operan, när Uttinis musik

fångade honom 'i de durer och i moller'.

S. 34-

N:o ig. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 137-138, 3

juni 1776. — (EU 2 s. 55-56.)
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Hwad Nytt? Hwad Nytt? presenterar de tre skål-

dikterna i ett stockholmsbrev av den 25 maj 1776
med följande ingresser: »Då wår Swenske Anacreon

[not: Under detta namn igenkännes Hof-Secrete-

Punktgravyr av Johan Snack i Kongl.
svenska theaterns almanach, 1785.

Kungliga Biblioteket.

råren Bellman, Sweriges muntre och lyckelige Skald]

nyligen war uti sälskap med någre des Wänner,

skref han dessa Skålar, som röja på en gång des

tänkesätt och des lätthet, at skrifwa. [Skål I.]

Han gjorde äfwen en Skål wid samma tilfälle

för den wälgörande Swenske Råds-Herren, som wid

wår makalöse Konungs upfostran haft den mesta
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omsorgen. [Skål 2.] I anledning däraf, at Wärdinnan

reg[a]lerade sina Gäster samme gång med bouquetter

af i år wäxta blommor, skref han til hanne denne

wers: [Skål 3.]. » Var och hos vem den åsyftade

vårfesten gick av stapeln är icke känt. Om greve

Carl Fredric Scheffer, skaldens välgörare, se ovan

s. 14.

* Överskriften ändrad till Skalar; Hwad Nytt? : 'Skål\

r. 3 cyper-vin: »Ett slags hetsigt, sött vin ifrån

Cypern, som är rödt, när det kommer ifrån pressen,

men får, efter 5 eller 6 års förlopp, en blek färg»

(Dalin). Jfr StU III s. 183. — r. 1 5 valmars-

drägt. Vadmal: »Ett slags groft ylletyg, som af

bondfolk brukas till kläder» (Dalin).

r. 2 Aristider, av Aristides, grekisk statsman och

strateg på 400-t. f. Kr., med tillnamnet »den

rättrådige». — r. 10 Cytherens kust: Cythera,

Afrodites hemvist. — r. 12 till värt pral: till

något som vi kunna yvas över, skryta med. -

—

r. 13 Scheffrar och Tessiner: före Carl Fredric

Scheffer hade Carl Gustaf Tessin varit kronprins

Gustafs guvernör; båda tillhörde ju namnkunniga

släkter.

S. 36.

N:o 20. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 149-150, 17

juni 1776. Adressen, nr 67, 15 aug. 1776; med
underskrift: »C. M. Bellman» .

— (CU 4 s. 247-249).
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Hwad Nytt? Hwad Nytt? (13 juni 1776) har

en förhandsnotis om bröllopsdikten i ett stockholms-

brev, daterat den 6 juni: »På Liljeholmen,, det

förnämsta Wärdshus här wid Staden, hafwa, innom

Detlof Heijkenskjöld.

Miniatyr i gouache av J. E. Bolinder, 1804. Herrborum.
Foto i Sv. Porträttarkivet.

åtta dagar, tre Bröllop blifwet hålne. Förledne Tis-

dag firades Kongl. Hof-Prädikanten Magister von

Troils och Fröken Tersmedens. I afton samman-

wiges därstädes Assessor Heykensköld och Made-

mois. Victorin. I Brudskriften öfwer dem igenkännes

— B eliman, Dikter till enskilda. II.
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nogsamt den Skald, som bäst målar Naturen. [Not:]

Den skal i nästa Hwad Nytt
1

? införas». Enligt

Storkyrkoförsamlingens vigselbok (S. S. A.) var pas-

tor primarius dr Olof Celsius vigselförrättare, och

bröllopet ägde rum ej den 6 utan den 7 juni, vil-

ket alltså torde vara rätt datum för dikten. Detlof

Heijkenskjöld (f. 1751, d. 1824) var son till bergs-

rådet Detlof Heijke, adlad 1761 och stamfar för

den kända släkt, som under drygt ett sekel intog

en ledande ställning inom järnhantering och skogs-

bruk i Mellansverige. Även bruden, ' Ulrica Lovisa

JVictorin (f. 1756, d. 1825), var från Bergslagen

och dotter till brukspatronen Anders Wictorin på

Stjemfors. Några månader före bröllopet hade Detlof

Heijkenskjöld med assessors titel lämnat sin befatt-

ning i Bergskollegium, för att i fortsättningen främst

ägna sig åt skötseln av Hellefors bruk, där han

och makan togo sin bostad i den stora, 1779 ny-

uppförda herrgårdsbyggnaden. H. blev en märkes-

man i Bergslagen och tog aktiv del även i riks-

politiken. Elis Schröderheim berömmer hans fram-

trädande vid Gävle riksdag 1792: »Trenne heder-

liga män distinguerade sig äfven på det fördelak-

tigaste sätt», antecknar han, med syftning på bl. a.

H. (Elis Schröderheim's skrifter till konung Gustaf

III:s historia, Lund 1892, s. 132); inom riksdagens

bankoutskott spelade H. 1800 en framträdande roll.

I bröllopskvädet lyckönskas han till att äga 'Både

vilja och förmåga Till de Armas understöd'; en

tysk resenär, professor F. W. von Schubert från

Greifswald, vilken 1 8
1
7 besökte Hellefors, fram-

ställer honom som ett föredöme för brukspatronerna
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ifråga om socialvård och human behandling av de

underlydande. Krokborns folkpark, som H. lät an-

lägga för att kultivera nöjeslivet kring Hellefors,

är ett bestående monument över hans patriarkaliska

bygdenit. För den insatsen hyllades H. under sin

sista sommar av den unge skalden Karl August

Nicander i dikten Hellefors (Dikter, Sthlm 1825).

Vid sitt frånfälle efterlämnade H. en stor förmö-

genhet, närmare 330000 rdr banco enligt boupp-

teckningen (R. A.). En av hans döttrar var gift

med den kände statsmannen excellensen greve Adolph

Göran Mörner på Esplunda. Se f. ö. Syster Heijken-

skjöld, En bergsmanssläkts historia, Sthlm 1933,
och N. Helger, Hällefors socken, Falun 1945.

* Överskriften ändrad till Ulrica Lovisa från original-

tryckens 'Ulrica Maria'. — r. 10 *blifvit (så i

Adressen) ; Hwad Nyttl : 'blifwet'. — r. 1 3 *de (så

i Adressen) ; Hwad Ny tfö : 'den'.

r. 14 *blink (så i Adressen); Hwad Nytti : 'blick'.

r. 9 Vidcani städer: gruvor, hyttor, smedjor och

andra bergshanteringens domäner. — r. 1 1 Cytherens:

från Cythera, kärleksgudinnans och Astrilds hem-

vist. — r. 1 5 Cyclop: smed, medhjälpare åt Vul-

canus. — r. 22 Astrild, kärleksguden, se StU VII
s. 40.
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S. 38.

r. 3 fräck = trotsig. — r. 6 jernets skärpa filar,

d. v. s. bryner eggen eller smider järnet skarpt.

— r. 22 aga — äga.

£. 39-

r. 7 *Jlera (sä i Adressen); Hwad Nytft. : 'flere'.

S. 40.

N:o 21. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 1 1 1-1 14, 2

. juli 1777. — (EU 2 s. 363-365.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? inramas det målande

skämtbrevet av två samtidigt meddelade bellmans-

dikter; brevet presenteras av tidningens stockholms-

korrespondent med orden: »Af en händelse har man
öfwerkommet detta bref, som förledet år blifwet

afskickat, ifrån en Stad nära Stockholm, til en Wän
i landsorten; och som det innehåller åtskilligt, som

kan wara helsosamt at läsa under bruns-drickningar,

wil jag meddela det». Med »en Stad nära Stock-

holm» avses förmodligen Södertelje: skämtet med
grisfamiljen i post-scriptumet tyder härpå. Adressaten

är okänd. Den utförliga skildringen från campe-

mentet på Ladugårdsgärde pekar måhända mot att

han var militär. Ett tänkbart namn vore i så fall

Eric Magnus Hummerhielm, ryttmästaren vid Öst-

göta kavalleri, till vilken Bellman fyra år tidigare

hade översänt den festligt parodiska suppliken i

Olaus Dumgrens namn (StU VIII n:o 63). Skalden

anspelar på sin Yjukliga hamn'; hans hälsa tycks
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ha varit vacklande under året, och ett par månader

längre fram låg han 'sjuk och matt', enligt en vers-

biljett till fästmön (se nedan n:o 24). Porträttet

av den fattige poeten och hans ytterligt proletära

bostad är givetvis ett fritt skämt i Bellmans mer

ohämmade genre.

r. 24 *Benedkthts; Hwad JVyttl : 'Benedictins\

r. 7 kalminks-lifstycke: av calmink, ett mönstrat

ylletyg; se StU III s. 72. — nattkappa: »Klädes-

persedel af fint lärft, som af manspersoner nyttjas

utanpå linnet framför bröstet, under västen, och

försedd med krage, hvaromkring halsduken knytes»

(Dalin). Jfr StU I s. CVIL — r. 8 halfarmar,

halvärmar: lösärmar till skjortan; se StU IV s. IJ2.— r. 1 1 strösanden: »Fin sand, som begagnas

att strö på nyss skrifvet papper» (Dalin). —
r. 15-16 plankor, som i rutor och bonade flammor:

parkettgolv. — r. 1 7 nikalvans-sko, lätt, finare sko

av sämskat kalvskinn (ruggkarduan, enl. Westes

Lex.); se StU IV s. 304. — r. 23-24 den slupen,

som öfuerför gödsel till Benedictius eller Salpeter-

sjuderie. En anspelning på att den sköna hamnat

bland tukthusfångarna, som sysselsattes med ren-

hållningsarbete i staden eller utnyttjades vid Salpeter-

sjuderiet på Kungsholmen. Om detta se StU I

s. CLXXIII f., Elers del 2 s. 370 f. och S. Wiesel-

gren, Sveriges fängelser och fångvård, Sthlm 1895,

s. 233 ff. Traktören Magnus Benedictus (Bene-

dictius) var renhållningsentreprenör och hade 1774-

84 kontrakt med staden om renhållningen av gator
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och offentliga platser i Staden mellan broarna (N.

"W ester, Kungliga politi- och brandkommissionen,

Sthlm 1946, s. 192 f.).

5. 41.

r. 7 kulig= kulen. — Om Ladugårdsgärdet som

militär övningsplats, varom det följande handlar,

se StU I s. CCXXXVI ff. — r. 8 Martis blåa

Gubbar= soldaterna, krigsguden Mars' skyddslingar.

— r. 1 5 Spannridaren: »En, som styrer ett spann,

ridande på den ena af spannhästarna» (Dalin). —
• r. 17-18 Kusken med sitt vaxade morrhar, jfr StU I

s. CXL. — r. 21-22 Tegel-udden, Biskops-udden,

Blockhus-udden. Vid Tegeludden, belägen på Norra

Djurgården vid Lilla Vårtan, hölls krog; Biskops-

udden och Blockhusudden ligga båda på Södra

Djurgården vid Saltsjön. — Om Fiskare-torpet på

Norra Djurgården se StU I s. CCXXXIX ff.
—

r. 25 sockerbröd: en sorts fint thebröd. — r. 28

när den afknäppes, d. v. s. kjolen. — r. 29 Förare,

äldre titel för underofficer av viss grad (SAOB).
— r. 30 Om Ulla Winblad se StU V s. 22 ff.

— Ormsaltare-gränden, numera Klevegränd, går från

Götgatan mot Mosebacke; se StU I s. CXC f.
—

r. 3 1 buldan, grovt hamplärft för tält, säckar o. d.;

se StU IV s.

5. 42.

r. 6 Cytheren, Cythera, kärleksgudinnans hemvist.

— r. 1 4 som en spansk Slaf inom Deyens murar:

dey kallades regenten i den mohammedanska rövar-
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staten Alger under 1700-t. — r. 15 min frihet

är bortbytt: allusion på skaldens nyligen ingångna

förlovning med Lovisa Grönlund. — r. 15-16

Syrachs rad: skalden åsyftar någon av vishets-

reglerna i Jesu Syrachs apokryfiska bok i Bibeln,

exempelvis kap. 9 vers 2: »Giv dig icke så hän

åt en kvinna, att hon helt tager väldet över dig».

— r. 16-17 upptäcka— ,röj a, yppa. — r. 19-20

jungfru Babba Lisa Wingmark är, liksom flera

av de följande personerna i brevet, en ren fantasi-

skapelse. — Om Christian Wingmark, här förvandlad

till krögare på Forderfvet, se StU I s. XIX. —
r. 23-24 da och da förgått sig genom misstag i

trängsel och vändningar: torde åsyfta, att den äre-

borna jungfrun varit en smula långfingrad i yngre

år. — r. 28 pimpinelle, pimpernell, en kryddväxt,

varmed vin smaksattes och varefter drycken sedan

benämndes. Se StU V s. yj.

S. 43-

r. 2 Mor Lisa pä Tuppen: variant av »Mutter på
Tuppen» i Fredmans Epistel n:o 67. — r. 6

klippings-handskarne : fårskinnshandskar från Skåne,

se StU IV s. 206. — r. 7 Quastmor: kvinna,

som binder eller säljer kvastar. — r. 1 5 Petter

Bredström, se StU II s. 71.

5. 44.

N:o 22. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 175-176, 17

juli 1776. — (EU 2 s. 60.)
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Hwad Nytt? Hwad Nytt? meddelar om dikten:

»Wår lyckelige Anacreon har nyligen skrifwet

denna Wisa öfwer et nyligen ifrån Pommern hit-

kommet wackert och behageligt Fruntimmer». Visan

föredrogs av skalden vid en sommarfest på Trane-

bergs utvärdshus, beläget på västra stranden av Ulv-

sundasjön och ett gouterat näringsställe, där t. o. m.

den kräsne Axel von Fersen d. y. en februaridag

1800 fann för gott att bjuda ett par diplomater på
ostronfrukost, varvid han dock försiktigtvis medförde

sin egen kock (Axel von Fersens dagbok, del 4

s. 73, Sthlm 1936). Redan på 1740-t. drevs värds-

husrörelse här; en karta från 1743 bär texten:

»Traneberg, som tillförne varit nämndt Guldsmeds-

torpet hwaräst hålles wärdshus, arrenderas af N.

Trana» — denne har troligen gett stället dess namn.

De gamla boningshusen äro bevarade; värdshus-

byggnaden renoverades dock i empirestil vid början

av 1800-t. (se G. Selling, Säterier och gamla går-

dar i Stockholmstrakten, Upsala 1928, s. 49 f., och

S. Erixon, Den äldre folkliga bebyggelsen i Stock-

holmstrakten, Sthlm 1 94 1, s. 182). — Adressaten,

mamselle S. M. Nonneman, resande från Pommern,

har ej kunnat bestämt identifieras; sannolikt var

hon befryndad med (yngre dotter till?) förre vin-

handlaren i Stralsund Carl Fredric Nonneman (en

skrivelse från denne till K. M:t nov. 1773, där

hans broder, handelsmannen i Stettin J. C. Nonne-

man även omnämnes, finnes i Biographica, R. A.).

Två äldre döttrar till N. hade efter pommerska

kriget gift sig med till Pommern kommenderade

svensk-finländska officerare (Eric Johan Stiernvall,
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respektive Gustaf Adolph von Yhlen). Av Bellmans

visa framgår, att även den unga mamselle Nonneman

på Traneberg var nära lierad med den svenska krigs-

makten i Pommern.

r. 5 Martis tappra Bussar: krigsguden Mars* skydds-

lingar, här militären i Pommern. — r. 7 Astrild

= kärleksguden; se StU VII s. 40.

S. 45.

r. 7 till tross= till trots.

5. 46-

N:o 23. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 177-178, 19

juli 1776. — (EU 2 s. 61.)

Ingressen i Hwad Nytt? Hwad Nytt? lyder: »En
Hederlig Fru har nyligen ifrån Herr Hof-Secrete-

raren Bellman fått denna tacksägelse för en paquet

Chinesiskt Fnöske, som Hon redan förleden höst

til honom skickade med Fröken Stapelmohr. Detta

är til införande af Hänne sjelf meddelat; Hon har

benäget lofwat, at äfwen meddela Des eget swar,

som ej lär wara mindre lyckeligt». Den av Bellman

hyllade givarinnan har alltså själv ställt dikten till

den pigga göteborgstidningens förfogande; rimligtvis

bör hon ha varit bosatt i eller rätt nära Göteborg,

där tidningen hade sin egentliga läsekrets. Hennes

namn synes med rätt stor sannolikhet kunna anges.

Anna Charlotta von Stapelmohr, som efter något

besök i Väst-Sverige överbringade gåvopaketet till
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sin vän skalden, hade nämligen nära anförvanter

i göteborgstrakten. Hennes morbroder var den ny-

adlade superkargören i Ostindiska Kompaniet Henric

Herman af Dittmer, bosatt på den vid Göta älv,

nära Trollhättefallen, synnerligen vackert belägna

egendomen Rännum. Hans maka, Maria af Dittmer,

född Lieägren (f. 1734, d. 181 1) kan förmodas

vara givarinnan av det eldfängda kinesiska fnösket

— en för hustrun till en ostindieresenär onekligen

mycket karakteristisk presentartikel.
1 Samma sommar,

1776, upplevde för övrigt den sjuttonårige infor-

matorn Thomas Thorén den kärlekssaga på Rån-

num, som fick så stor betydelse för den blivande

författarens, Thomas Thorild, utveckling (se härom

S. Cederblad, Från Thorilds ungdom, i Samlaren

1932, samt N. Afzelius, Gustavianska dikter, sär-

tryck, Göteborg 1936). Den unge informatorns

dyrkade Eos, den femtonåriga fröken Anna Britta,

var äldsta dotter till makarna af Dittmer på Rån-

num och alltså kusin med Anna Charlotta von

Stapelmohr, som sedan flera år varit föremål för

Bellmans uppvaktning (se om henne StU VIII

s. 141 ff.). — Den av Hwad Nytt? Hwad Nytt?

utlovade svarsdikten från givarinnan har ej kunnat

påträffas i tidningen.

r. 14 ett qualm = en tryckande värme, upphets-

ning. — r. 17 Astrilds= kärleksgudens; se StU

VII s. 40.

1 Superkargören af Dittmer hade just i juni 1775 hemkommit
med ostindiefararen CronPrins Gustaf från Canton, dit han sedan

återvände i januari 1777 med skeppet Sophia Magdalena (E. Olån,

Ostindiska CompagnietS Saga, 2:a upp!., Göteborg 1923, s, 115).
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S. 47-

N:o 24. Vhw 4 s. 4-5. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 72, Sthlm 1930.

Dikten är en hälsning till Lovisa Grönlund (se

ovan s. 36) från den sjuke fästmannen; dennes

hälsotillstånd (jfr ovan om n:o 21) var ej sämre

än att han de båda följande dagarna kunde infinna

sig till tjänstgöring i direktionen för Nummerlotteriet

(Björkman s. 103). Se f. ö. Bellmansstudier IV
s. 71 fF., Sthlm 1930.

5. 48,

N:o 25. Vhw 4 s. 5. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 75, Sthlm 1930.

Namnsdagsdikten till Lovisa Grönlund (se ovan

s. 36) är utpräglat bellmansk i sin blandning av

förgängelsestämning och älskvärd borgerlig idyll.

Den makabra upptakten är inspirerad av den svår-

artade »rötfeber», som under augusti och september

1776 härjade i huvudstaden och angränsande lands-

delar och som krävde en mängd dödsoffer, bland

dem den engelske ministern i Stockholm samt bi-

skopen i Strängnäs Jacob Serenius. Deltagarna i

kungens stora tornérspel på Ekolsund voro särskilt

hårt ansatta av farsoten, som därför även kallades

ekolsundsfebern (se t. ex. A. F. Skjöldebrands me-

moarer, del 1, Sthlm 1903, s. 59 fT.; Hedvig Elisa-

beth Charlottas dagbok, del 1, Sthlm 1902, s. 54).

Se f. ö. Bellmansstudier IV s. 73 rT., Sthlm 1930.
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* Överskriften ändrad till 25 Augusti från Vhw: '24

Augustij'. — r. 18 *bepryds; Vhw: 'pepryds\

S. 49.

N:o 26. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u, å., tr. .hos

Assessoren Johan Pfeiffer (K. B.). — Omtryckt av

N. Afzelius i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tid-

ning 23 maj 1936 samt i Gustavianska dikter, s. å.

(korrigerat separattryck).

Bröllopsdikten är osignerad, men genom sin diktion

och sitt lätt igenkännliga, luftiga' morgonsceneri

omkring kärleksguden och hans entré röjer den

utan tvekan Bellmans hand. Bäde brudgummen och

bruden hade anknytningar till hertig Fredric Adolphs

hovstat, vilken Bellmans svåger Claes Arrhén von

Kapfelman sedan 1775 tillhörde i egenskap av

ekonomihovmästare. Brudgummen, Gustaf Adolph

Törn (d. 1824), var nämligen kammartjänare hos

hertigen, och bruden, Fredrica Gustava Pihlgren

(f. omkr. 1756, d. 1800), var enda barn till

hovfuriren Petter Pihlgren och hans hustru Christina
j

Sandberg, som var »altfru» vid hertigens fatebur.

Törn, vilken vid makans frånfälle 1800 tituleras

hovkamrer, medhann under det nya seklet ytter-

ligare ett äktenskap, med Hedwig Maria Uppman,

som avled tre år före maken. Bouppteckningarna efter
j

henne och Törn (Nedre Borgrättens bou., S. S. A.)

vittna om att den gamle hovfunktionären mot slutet

levde i mycket knappa omständigheter. Han dog
j

som änkling, barnlös och utan kända släktingar;
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för begravningskostnaderna svarade hans hyresvärd

Jonas Hultander, boktryckare vid samma Kungliga

Nummerlotteri, där bröllopspoeten Bellman anno

1776 hade sin verksamhet.

r. 1 2 Cytherens skog. Cythera— kärleksgudinnans

hemvist. — r. 16-17 Sjelfva natten at betrakta

Var en skymt: natten tedde sig för åsynen som

något skymtande.

N:o 27. Vhw 4 s. 5-6. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 76-77, Sthlm 1930.

Den galanta hyllningen till Lovisa Grönlund (se

ovan s. 36) är med sin blandning av kulinariska

och erotiska fantasier mycket karakteristisk för Bell-

man; ett gott jämförelsematerial erbjuda hans dikter

från 1 760-talet till Inga Lissander (StU VIII n:o 1 3,

38 m. fl.). Mårtensdagen, som 1776 inföll på en

söndag, hade skalden tydligen firat hos sin blivande

frände Mårten Lindström, vilken följande dag invite-

rade honom till denna eftersläckning. Kryddkrämaren,

sedermera bränneridirektören Martin (Mårten) Lind-

ström (f. i Skara 1743, d. i Stockholm 1809) var

sedan 1770 gift med Lovisa Grönlunds äldre syster

Anna Margaretha Grönlund (f/1746, d. 1820 på
Tolfta gård i Södermanland). Makarna Lindström

kommo i fortsättningen att stå Bellman och hans

familj särskilt nära; Mårtensfirandet hos dem blev

ett återkommande evenemang, vid vilket Bellman

upprepade gånger strängade sin lyra. På 1770-talet
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voro Lindströms bosatta i svärmodern fru Grönlunds

fastighet vid Drottninggatan (nuv. nr 48, n. ö.

hörnet av Clarabergsgatan; TL 1777 och 1778,

S. S. A.), där det omskrivna kalaset alltså gick av

stapeln och där Bellman följande år firade sitt

bröllop med Lovisa Grönlund i svärföräldrarnas

bostad.

*Vhw saknar strofindelning. — r. 3 *Mandag; Vhw:
'Måndagen'.

r. 8 portugis: vin från Portugal, portvin; se StU

IV s. 12g.

S. 53-

N:o 28. Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos

Henr. Fougt, R. K. W. O., Kongl. Boktryckare

(K. B.). — (CU 4 s. 265-266.)

Bröllopsdikten är riktad till skaldens umgänges-

vänner, expeditionssekreteraren Elis Schröderheim

(se ovan s. 15) och fröken Anna Charlotta von
Stapelmohr (se StU VIII s. 141 ff.), vilkas bröllop

torde ha firats i brudens föräldrahem, Stora Sjötulls-

huset vid Österlånggatan, där överdirektören Chr.

L. von Stapelmohr residerade och jämte sin maka,

den spirituella Maria Lucretia Dittmer, bildade cent-

rum i ett av huvudstadens mest gästfria och ton-

givande hem (se StU VIII s. 114. fF.). Vigselför-

rättare var pastor primarius dr Olof Celsius (Stor-

kyrkoförsrs vigselbok, 26 nov. 1776, S. S. A.).

Vid Bellmans eget bröllop föliande år hos familjen
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Grönlund var Elis Schröderheim den ende gästen

utanför familjekretsen, enligt en anteckning av

Adolph Bellman (Ib 10 s. 83, K. B.).

r. 9-10 ansluta sig nära till de första raderna av

en dikt till hertiginnan av Södermanland 1774
(StU VII n:o 17):

'Med all den prakt, som Kärlek tågar,

Då han till Cyperns stränder far'.

— Cyperns stränder (stränder): kärleksgudinnans

nejd; se StU VI s. 68. — r. 14 Hjeltens, d. v. s.

kärleksgudens.

r. 19 *Men; bör stå 'Mer' (så i orig.-tr.).

r. 12 Astrild= kärleksguden; se StU VII s. 40.— r. 18 kuytning= knyppling, stickning eller

dylikt.

S. 55.

r. 10 ro = nöje, lugn.

N:o 2g, Dagligt Allehanda, nr 6, 9 jan. 1777. —
(EU 2 s. 64.)

Nyårshyllningen, som i Dagligt Allehanda, säker-

ligen på grund av tryckfel, är signerad A. M. B.

i stället för C. M. B., är riktad till skaldens be-
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skyddare, greve Carl Fredric Scheffer (se ovan

s. 14). Till Gustaf III hade Bellman adresserat

en annan nyårsdikt, som trycktes i samma tidning

den 2 januari 1777 (StU VII n:o 21). Scheffer

apostroferas som monarkens »trogne Foster-Far»:

1756 hade han, mot det dåvarande kungaparets

önskan, utsetts till guvernör för kronprins Gustaf

och hans bröder, och som sådan vann han, trots

det ogynnsamma utgångsläget, så småningom den

unge kronprinsens förtroende och vänskap och var

på 1770-talet en av Gustaf III:s mest inflytelserika

rådgivare.

r. 6 Orderne— ordnarna, riddarordnarna.

5. 57.

r. 13 *C.M.B. ; Dagl Alleh.: 'A. M. B.'.

5. $8.

N:o jo. Vhw 3 s. 1 1 4-1 1 5. — (VU 2 s. 308-309.)

Bellmans blivande svägerska, den muntra mamselle

Grönlund, till vilken maskeraddikten är riktad,

kom med åren att avlocka honom några av hans

mest inspirerade och kärleksfullt genomarbetade

tillfällighetsdikter. Johanna Maria föeanne-Marie)

Grönlund (f. 7 juli 1756, d. 8 april 1837) var

ett år äldre än systern Lovisa Grönlund och kom
såsom ogift att stå sin syster och familjen Bellman

särskilt nära. Bellmans dikter antyda, att hon i

likhet med Lovisa tog livlig; del i huvudstadens
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nöjesliv och gärna besökte danser, maskerader, teatrar

och kungliga karuseller. Hennes livsbejakande gestalt

skymtar t. ex. i namnsdagshyllningen från 1788
med dess överdådiga dansrytmer (Carlén IV n:o 47):

Spel opp en dans, stig, spelman, opp

För Jeanne Marie, och buga dig,

På hennes namnsdag vid ett hopp

Inom dess tröskel stig! . . .

Njut än en längd af sälla år

I muntert hopp och glädtig min

Vid dukadt bord och vid ea tår

Godt, ljunigt måltids-vin!

För porten se'n, vid dagens slut,

En vagn till hemtning der beställs,

Som rullar af på en minut

Till Stenborgs och Risteils ...
1

Om mamselle Jeanne-Maries leverne känner man
annars föga.Vid yngste systersonen Adolph Bellmans

bortgång. 1834 var hon »liksveperska » (Carlén I

s. XXXIX) och tycks då ha levat i knappa om-

ständigheter. Hennes bouppteckning tre år senare

(S. S. A.) upptar såsom enda arvingar Lovisa Bell-

man och systersonen med. dr Martin Lindström i

Norrköping. Bohaget var torftigt. Av silver ägde

hon två mat- och två théskedar — en sked var

pantsatt för 2 rdr banco; linneförrådet bestod av

1 V2 Par lakan och två örngottsvar. Hennes garde-

1 De båda kända gustavianska teatrarna.

20. — Bellnlan, Dikter till enskilda. II.
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rob var emellertid mer välförsedd och skvallrar om
ett in i ålderdomen bevarat sinne för den yttre

apparitionen. Gångkläderna värderas till nästan halva

summan av kvarlåtenskapen och bestodo av en pelise

med skinnbräm och sidentygsfoder (8 rdr), tre

bombasinsklänningar, en gredelin, en rutig och en

randig (ii rdr), tre schalar (8 rdr), tre schaletter,

en capott (5 rdr), två svarta hattar, två taftshuvor,

en florshuva o. s. v. Begravningskostnaden, 143 rdr,

som väl bestreds av Lovisa Bellman, översteg vida

värdet av hela kvarlåtenskapen: 103 rdr banco.

Maskeraden på änkedrottningens residens Fredrics-

hof ägde rum på Gustaf III:s födelsedag, och samma
dag föredrogos verser av Bellman vid Augusti-

Ordens högtidliga sammankomst (StU VII n:o 22).

Förmodligen var skalden ockuperad av augustibrö-

derna och ej närvarande på Fredricshof, dit han

i stället såsom nybliven hovsekreterare" skaffat sin

fästmö och hennes syster entrée; i denna och när-

mast följande dikt hälsar han de båda systrarna

välkomna åter från den kungliga maskeradbalen.

Om denna har Hwad Nytt? Hwad Nytt
0

? (5 och

11 febr. 1777) några notiser. Festen bevistades,

förutom av Lovisa Ulrica själv, av såväl kungen,

drottningen som hertigparet av Södermanland. Efter

aftonmåltiden för de kungliga personerna avsjöng

grevinnan Augusta Löwenhielm en del verser, som

författats av den beskäftige hovpoeten Johan Sim-

mingsköld. Därefter följde den stora maskeradbalen,

i vilken, förutom kungligheten, deltogo ej mindre

än omkring 1 500 masker. Festvimlet i vinternatten

har Bellman fångat i sin glittrande dikt. Men det
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saknades inte helt missljud vid den kungliga festivi-

teten. Aron Vestén skriver sålunda till prosten

J. C. Stricker den 28 januari 1777: »Sistledne

Fredag gaf H: K: Maj 1

EnkeDrottningen en stor

Masquerade och voro billetter till dess bevistande

utdelte till alla härvarande Stater. Något missnöje

har E: Dr: låtit förspörja, att så få af Stads: förn:

Borgerskap nyttjat den tillbudne nåden, utan hafva

de af billetter gjort praesenter till någre mindre

kärkomne gäster. Raifraichiss: hafva medelmåttigt

vankats» (Ep S 52:6 nr 6, K. B.).

r. 8 Siffer= sylfer, manliga luftandar. — Fred-

richshof, änkedrottningens slott på Ladugårdslandet,

se StU III s. 88 f/ och VII s. 53 (bild). —
r. 19 Mineruas små paradis. Med Minerva avses

här änkedrottning Lovisa Ulrica, den andliga od-

lingens beskyddarinna.

S. 59.

r. 3 domino-drägt, domino: »ett slags maskerad-

dräkt, bestående af en fotsid (vanl. svart), med
kapuschong försedd, vid kappa (i allm. af siden)

som bäres i förening med svart halfmask för ansiktet»

(SAOB). — r. 7 fleuter, flöjter, se StU I s. LV.

S. 60.

N:o jr. Ett egh. ms. om 1 s. ingick i Adolph Bell-

mans, sedermera Isidor Bonniers samling; det är tryckt

i CU (4 s. 385), som här följes.— Vhw 3 s. 1-2,

Rsl 3 s. 39, Vf 36 (renskrift av Adolph Bellman,
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vilken bifogat den felaktiga uppgiften, att »Dessa

voro de första verser C. M. Bellman skref till sin

fästmö »).

Den graciösa väcksången är samtidig med före-

gående dikt och riktad till Lovisa Grönlund (se

ovan s. 36) morgonen efter hennes hemkomst från

änkedrottningens stora maskeradbal på Fredricshof.

Skaldens välkomsthälsning har säkerligen framförts

i familjen Grönlunds bostad vid Drottninggatan

(se ovan s. 70). Om dikten se f. ö. Bellmans-

studier IV s. 78 fF., Sthlm 1930.

*
'Överskriften enl. ABn; Vhw: 'Till thensamma [Lo-

visa Grönlund] d. 15. Jan: 1777'; även CU har,

ss. tryckfel, '15 Januari'. — r. 6 vackra; Vfjö:
'sköna'. — r. 7 Ske Himlen; Vhw: 'och himlen';

Rsl: 'himlen ske'. — r. 12 Rsl: 'om din myrten

här ej vrids'. — r. 15 Rsl: 'blommor och pien';

Vhw, Vfjö: 'blomster och pién'. — r. 18 Rsl:

'öpna ditt öga'; Vhw, Vfjö: 'fägna vårt öga'.

r. 6 Fredricshof, se föreg. dikt. — r. 9 pelis=
pälskappa; se StU IV s. 221. — r. 1 2 Astrild:

kärleksguden; se StU VII s. 40. — r. 15 pjän,

pien, snörmakeribård. SAOB Arkiv har bl. a. följ.

belägg: »de smala Silfwer pien, hwarmed knapp-

hålen . . . woro stofferade» (Kungl. Klädkammarens

räkenskaper 1753, A s. 557); »I dess [garneringens]

kanter brukas så kallade Pjen, då tyget icke tål

piquering, som annars är måst brukeligt» (Under-

rättelser . . . öfver svenska nationella fruntimmers
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klädedrägten 5, 1778). — chinjong: kvinnlig hår-

klädsel, bestående av en i nacken fäst hårpung,

i detta fall tydligen utförd av löshår. Jfr StU XV
s. 144 (bild).

S. 61.

N:o 32. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 83-84, 16 maj

1777. — (EU 2 s. 66-67.)

»Wår Swenske Anacreon har nyligen, wid en

sin Wäns Bröllop, den 31 Martii 1777, skrifwet

denne wers:» — så lyder kommentaren till dikten

i Hwad Nytt? Hvvad Nytt? Bröllopskontrahenterna

namnges ej. Efterforskningar i huvudstadens samt-

liga församlingars vigselböcker ha gett negativt

resultat, och bröllopet torde alltså ha ägt rum i

någon utanför Stockholm belägen församling.

5. 62.

r. 7 ledig— otvungen. — r. 1 8 Astrilds, se föreg.

dikt.

SL 63.

N:o 33. Esr (egh., se StU III s. 94-96), DGr 4 s.

1 1 3-1 1 5, Eht s. 376-377, Schgm s. 376-378 (egh.),

Vhw 6 s. 57-59. — Tryckt separat, 4:0, Sthlm u.

å., tr. hos Adolph Elias Holmerus (K.B.) — (EU
2 s. 68-69.) — DGr, Eht, Schgm och Vhw åter-

ge samtliga den förkortade versionen i Esr.
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Dikten har av Bellman, i en omarbetad och en

strof kortare version, inskrivits i En Stuf Rim
(StU III s. 94 n:o 30). Med varm sympati har

skalden fångat den bortgångne vännens drag. E. o.

assistenten vid Stockholms stads Handelskollegium

Eric Saxenberg (f. omkr. 17 16, d. 8 april 1777)
hade skapat sig en ställning inom affärslivet såsom

handelsman och ättiksbryggare. I gravdikten anspelas

på S:s filantropiska intressen; han var betecknande

nog innehavare av kung Fredrics seraflmermedalj

med guldkedja, vilken närmast var en belöning

för välgörenhet och nitiska insatser inom fattigvården.

S. var tydligen av bondesläkt: i hans bouppteckning

(S. S. A.) omnämnas en bror, bonden Johan Jans-

son, och fem systrar, samtliga bondhustrur. Han
bebodde egen gård, med sten- och träbyggnader,

vid sydsidan av Ladugårdslandstorg (kv. Jernlodet,

gamla nr 73-74). Där var även ättiksfabriken in-

rymd; bland stärbhusets tillgångar uppräknas i

ättiksbryggeriet 40 korgar russin (106 rdr), russin

under tillverkning (125 rdr) och 5 oxhövden

färdiggjord ättika (32 rdr). Som framgångsrik före-

tagare hade S. samlat ett dyrbart bohag. Även

hans privata garderob var mycket välförsedd och

inrymde bland smärre ting 6 peruker, 4 hårpungar

och en svart muff (för herrbruk). Häst, ridsadel

och två chaisar uppräknas likaledes. S. avled barn-

lös, efterlämnande änkan Magdalena Catharina,

född Kirchhoff.

r. 11 detta linne: papperet (eg. om linnelump'

papper).
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S. 65.

r. 5-12 Så skall de Plantor också trifvas.

Som njutit ans och understöd o. s. v.

Saxenberg var, som ovan sagts, barnlös, varför

här tydligen åsyftas andras barn, som han omhänder-

tagit som sina skyddslingar.

5. 66.

N:o 34. Hivad Nytt? Hivad Nytt?, nr 85-86, 21

maj 1777. — (EU 2 s. 70-71.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? får dikten följande

presentation: »Wår wittre Herr Hof-Secreterare

Bellman har nyligen wid sin Systers, Mademoiselle

IVlaria Elisabeth Bellman, giftermål, den 1 7 sistl.

April, med Herr Doctoren Pihlgren, skrifwet denna

täcka wers:». Skaldens svåger ^fohan Pilgren (f.

13 april 1735, d. 29 jan. 1782) var prästson

från Nykyrka i Södermanland, gick i skola i Ny-
köping och Strängnäs, disputerade i Upsala 1759
under sin lärare Carl von Linnés presidium, erövrade

den filosofiska lagern i Greifswald 1762 och pro-

moverades till medicine doktor i Upsala 1768

(J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria, del 2: 2

s. 433 fT., Nyköping 1824). Redan 1766 blev

P. vikarierande läkare vid Stora Barnhuset i Stock-

holm och 1767 dessutom läkare för fabriksarbetarna.

Hans privatpraktik blev mycket omfattande och

inriktades bl. a. på den omstridda koppympningen,

där han tillämpade en ny och mer pålitlig metod
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med flytande ympämne, och även vann framgång

genom sin speciella talang »at vinna små Barns

kärlek och förtroende». Han föll på sin post under

kampen mot en epidemisk »rötfeber», som angrep

honom själv i januari 1782. Om P:s anseende

som läkare vittnar bl. a., att han ofta konsulterades

av sin berömde kollega arkiatern Abraham Bäck,

när denne själv var sjuk. Uppgiften är hämtad ur

det Aminnelse-Tal, som hölls över P. i Samhället

Pro Patria den 14 maj 1783 av Er. Br. (Sthlm

1800), varur även följande vackra karakteristik

må citeras: » hans blödiga och ädelsinta hjerta,

hans hjelpsamhet emot fattiga sjuka, hans berg-

fasta trohet i vänskap, hans redliga uppförande

emot hvar Man, hans sällsynta oegennytta, som . . .

oaktadt al hans flit, endast tillät honom at finna

sin jämna utkomst, under det vilkoren stundom

genom mycken godtrohet försämrades». P. tycks

alltså även som personlighet ha varit befryndad

med sin svåger skalden. Att P. var en »slät hus-

hållare» bekräftas av hans bouppteckning 1782

(S. S. A.), som utvisar en brist i boet på närmare

2 000 rdr, vilket föranledde änkan att ansöka om
urarva konkurs (konkursakter 1783 nr ig2,S.S. A.).

Bland fordringsägarna voro bryggarna Wier och

J. G. Rehn samt källarmästarna Reiners, Röslein

och Segelin. Den största fordran, 1 100 rdr, be-

vakades emellertid av kamreraren i Krigskollegiet

Johan Schagerström, Bellmans intime vän och den

störste fordringsägaren även i skaldens dödsbo (se

om honom StU III s. Ioj f. och nedan s. 14g flf);

en betydande del av denna skuld hänförde sig till
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en borgensförbindelse, som P. och Schagerström

gemensamt tecknat för vinskänken Carl Roland.

Bland influtna läkararvoden upptar bouppteckningen

6 rdr för snickaren Haupt, den berömde möbel-

konstnären, vars bana tidigt bröts av sjukdom.

Som ovissa fordringar betecknas bl. a. en rad lån

till P:s anförvanter. Carl Michael Bellman häftade

sålunda i en skuld om sammanlagt 188 rdr, för-

delad på sju skuldsedlar, huvudsakligen från maj

—nov. i 78 i. Yngre brodern Johan Arendt Bellman

var skyldig 214 rdr mot tre reverser från mars

—

aug. 1777, medan svågern Claes Arrhén von Kapfel-

man redan i aug. 1776 fått ett mindre lån på
1 6 rdr. Vid konkursen bevakade emellertid Carl

Michael Bellman egendomligt nog en motfordran

på P. om 100 rdr, »som jag honom uti April

månad 1781. såsom min Wän ock nära Anhörig

försträckt, med contante Penningar utan Sedel eller

ränta, enl. nårlagde räkning, hwars rigtighet jag

med ed bestyrcker när så påfordras:» (egh. inlaga

till Rådhusrätten 23 sept. 1782, i änkefru P:s

konkursakt, S. S. A.).

»Ren och oegennyttig kärlek förde Doctor Pilgren

2:ne gånger uti ägtenskapets Ijufva förening», heter

det i Aminnelse-Talet. Det första bröllopet firades

1770, bruden hette Lovisa Adriana Gahm, var

dotter till en kronobefallningsman och dog vid

25 års ålder i aug. 1775, efterlämnande fyra små

döttrar. Behållningen i boet utgjorde då enligt bo-

uppteckningen 1775 (S. S. A.) drygt 10000 dir

kmt. En svarvstol med metallspindel, hjul och
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verktyg (100 dir) erinrar väl om den jäktade

läkarens fritidsnöjen. Hästen, chaisen och kapp-

slädan äter gjorde nog närmast tjänst vid sjuk-

besöken; en tupp och fem hönor funnos också i

läkarhemmet. Detta var åtminstone från 1779
(hyreskontrakt för två år i änkans konkursakt)

beläget vid Regeringsgatan i hörnet av Smålands-

gränd, kv. Torsken nr 61, snett emot källaren

Tre Remmare. Två trappor upp i stenhuset här

låg familjen Pilgrens bostad, bestående av sal, sex

kamrar — »alla med tapeter beklädda» — och

kök; på vinden fanns drängkammare och skafferi,

och dessutom disponerade man över källare, stall

och vagnshus med skulle, där både hö och ved

kunde förvaras. IMan hade nyttjanderätt till kläd-

vind, brygghus, mangel och brunn och deltog i

kostnaden för gårdens och gatans renhållning. Hyran,

111 rdr per år, betalades halvårsvis. Tjänstefolket

utgjordes 1782 av husmamsellen Westerberg,

drängen Anders och tre pigor.

Maria Elisabeth Bellman (f. 29 nov. 1753, d. 14 dec.

1797) medförde en vacker hemgift i boet vid sitt

giftermål den 17 april 1777; vigselförrättare var

kyrkoherden i Maria församling Anders Båld. Hon
tycks ha varit den av syskonen Bellman, som vuxit

upp under de gynnsammaste ekonomiska omständig-

heterna. I Aminnelse-Talet över maken berättas

nämligen, att Maria Elisabeth uppfostrades »som

eget barn af framlidne Hr Grosshandlaren Liedrots

välgörande Enkefru Christina Groen, hvars moder-

liga ömhet fortfor emot Fru Pilgren som Enka,
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til denna senares död af lungsot.»
1 Som fästmö

mottog jungfru Bellman en rad nätta och tidstypiska

presenter av sin tillkommande make: ett par »cou-

leurta boucles de nuit» (örhängen) och ett par blå

och vita diton, ett blått och vitt halsband »med

esclavage», en sköldpaddsdosa med guld-charniére,

en kristalluktflaska med guldbeslag och propp, en

liten kikare med grönt chagrin och tre saxar —
allt enligt hennes egen annotation i boupptecknings-

akten. Där specificeras även hennes rika hemgift,

som tydligen stammade från fostermodern fru Lied-

roth: kontanter, juveler, förnämligt bordssilver, märkt

M. E. B., äkta porslin, linne och dräll, vackra

möbler och mängder av fina klänningar förde jungfru

Bellman med sig i boet vid sitt av brodern besjungna

giftermål. Till det burgna läkarhemmets inventarier

hörde bl. a. två stora och fem mindre fågelburar,

en »Electricitets Machine» samt ett stort clavér

och en cittra, skvallrande om familjens musikaliska

ambitioner. Boksamlingen om 158 nummer förteck-

nas särskilt och omfattade bl. a. medicin, latinska

klassiker och historia. Dr Pilgren hade tydligen

estetiska intressen och invaldes redan i juli 1766
i Utile Dulci (Samlaren 1907 s. 233). Till hans

vänner synes Olof Bergklint ha hört; denne upp-

vaktade nämligen också vid bröllopet 1777 •— med

1
Christina Johanna Liedroth, född Groen (f. omkr. 1720, d. 1801)

var änka efter vinhandlaren Anders Liedroth. Hon ägde det stora sten-

huset Södermalmstorg nr 6 och en gård i kv. Vintertullen i Katarina

förs., möjligen identisk med den vackra, alltjämt bevarade s. k. Wer-
ner Groens malmgård (TL 1775, S. S. A.). Vid hennes bortgång var

förmögenheten nästan helt förbrukad och som arvtagare stod en fos-

terdotter, grosshandlareänkan Ulrica Lönngren, född Hök (bou. 1801:4
fol. 404, S. S. A.).
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en lång och rätt onjutbar »Parodie - - - författad af

Et Fruntimmer». 1 Kontakten mellan P. och sysko-

nen Bellman knöts måhända just via Bergklint och

författarkretsen i Utile Dulci.

r. 2 i Fast han facklan en gäng släckt: »Herr Brud-

gummen har en eång förr waret gift» (not i

Hwad Nytt?).

S. 67.

r. 17-18 de skatter Kärlek leninat 1 din hydda:

• Johan Pilgrens fyra minderåriga döttrar i före-

gående äktenskap.

5. 68.

x. 2 menlöshetens = oskuldens, fläckfrihetens. —
r. 4 tro = trohet.

S. 69.

N:o Tryckt separat, 4:0, Sthlm u. å., tr. hos Lars

Wennberg (K. B.). — (EU 2 s. 75-76.)

Även denna bröllopsdikt riktar sig till ett med
skaldens familj befryndat brudpar. Dikten är osigne-

rad men kan på enbart stilistiska grunder med viss-

het attribueras till Bellman. Charle Le Griel (f.

omkr. 1735, d. 25 nov. 182 1), som han själv

skrev sitt namn, var till börden fransman och ka-

1 Sthlm u. å. Omtryckt i Dagligt Allehanda 8 juli 1777. Den
anonyma dikten är inlagd på Bergklints namn i Knös' samling

i Skara stifts- och landsbibliotek.
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tolik. Under 1770-t. var han hovmästare hos hertig

Carl, men 1 78 1 övergick han i Gustaf III:s tjänst

som »kökmästare». I december 1790 avancerade

han, »som under kriget funnit utväg att göra sig väl

känd», till den krävande befattningen som »Directör

af Hof-Economien » (R. F. Hochschilds memoarer,

del 2 s. 168, Sthlm 1909). Som sädan kvarstod han

enligt Hovkalendern till 1799, då direktörsbefatt-

ningen indrogs. Vid sin bortgång hade han en år-

lig pension av 700 rdr banco å Allmänna indrag-

ningsstaten (Biographica, R. A.). Hertiginnan av

Södermanland omnämner honom i sin dagbok (april

1792; del 3 s. 464) som »en hederlig man, som

åtnjöt kungens förtroende». Le Griel hade bl. a.

den ansvarsfulla uppgiften att svara för ekonomi

och praktiska bestyr vid Gustaf III:s utländska resor

och åtföljde monarken till Italien 1783-84, Aachen

1 79 1 och under hela fälttåget i Finland. I Rom
utnämndes han t. o. m. av påven 1784 till riddare

av Gyllene Sporren, en utmärkelse som dock vid

den tiden förlorat åtskilligt av sin forna glans (G.

J. Adlerbeth, Gustaf III:s resa i Italien, Sthlm 1902,

s. 102). L:s kulinariska insikter— Gustaf III värde-

satte särskilt hans soppor! — lockade även mycket

högt uppsatta herrar som gäster till hans hem. Elis

Schröderheim berättar sålunda, hur han vintern 1792
övertalade L. att ge en middag för några hovdig-

nitärer, bland andra överstekammarherren greve Nils

Posse och förste hovstallmästaren baron Hans Henric

von Essen; vid middagen — »délicieux för oss,

flatteux för honom» — lades planer för riksdagen

i Gävle (Elis Schröderheims Skrifter, Lund 1892,
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s. 174, 111). Både Posse och Schröderheim figurera

för övrigt på en teckning av Sergel (se bild) från en

tydligen mycket animerad middag i L:s hem. Detta

var beläget vid Övre Munkbron, först i nr 1 och

sedan i nr 3, där L. 1790 residerade med hustru,

en son och en dotter i tioårsåldern, husmamselle,

dräng och två pigor (TL 1 785, ML 1 790, S. S. A.).

Sin sommarbostad hade familjen i Canton vid Drott-

ningholm, där även mamselle Hagman och sångaren

Karsten länge voro bosatta (j. Flodmark i Sveriges

teaterhist. samfunds årsskrift, 191 2 s. 35). Le Griel

synes även ha ägnat sig åt näringslivet. I maj 1786
biföll nämligen Gustaf III en ansökan från honom

om att få införskriva kakaobönor och anlägga en

chokladfabrik med försäljning i Stockholm, efter

mönster av en italiensk fabrik, som L. noga studerat

»under vistandet uti Italien» (Biographica, R. A.).
—

- Margiteritte Susanne Friedlein, gift Le Griel (f.

omkr. 1763), var kusin med Bellmans fästmö

Lovisa Grönlund och dotter till inspektören vid Stora

Sjötullskonfiskationskontoret Carl Fredric Friedlein

och hans franskfödda maka Elisabeth Hericourt. En
otryckt namnsdagshyllning, en »Canon», till henne

från Bellman sommaren t 789 finns bevarad i av-

skrift (Vhw 4 s. 112) Hennes bror Carl Friedlein

(f. 1770) knöts till hovförvaltningen (han var 1795
köksskrivare hos änkedrottningen) liksom även yngsta

systern, Elisabeth Victoria Friedlein (f. 1776), vil-

ken var kammarfru (ogift!) hos drottning Fredrica

1797-1809, enligt Hovkalendern. Genom henne

skickade drottningen, enligt Crusenstolpes uppgift,

varje julafton 50 rdr banco till änkefru Lovisa
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Bellman, mamselle Friedleins kusin (Hermoder, 1847
nr 8). Makarna Le Griels son, Carl Henric (f. 1778,
d. 1845), g^k 1 faderns fotspår och titulerades vid

sin bortgång f. d. hovmästare (Bou. 1846, S. S.A.).

5. 70.

r. 4 Blef ditt ämne ömt: blev en ömtålig, kinkig

uppgift för dig. — r. 1 3 menlöshet= oskuld, fläck-

frihet.

5. 71.

N:o 36. Egh. ms., 2 s. 4:0, i Dickson-Bukowski-

samlingen, Enskilda personer nr 9 1, Göteborgs Stads-

bibliotek. — Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 97-98,

6 juni 1777. — (EU 2 s. 80-81.)

Om den målande och för skalden så karakteristiska

suppliken meddelar tidningens stockholmskorrespon-

dent i ett den 29 maj 1777 daterat brev till

Hwad Nytt? Hwad Nytt?: » Nu skickar jag

blott den wers, som Herr Hof-Secret. Bellman

i går skref til Hof-Marskalken och Ridd. Herro
Baron Ridderstolpe, för at begära tre Billetter».

Sannolikt var det för fästmön Lovisa Grönlund

och hennes oskiljaktiga syster Jeanne-Marie (om
dem se ovan s, 36 och 72) som Bellman försökte

bereda plats vid det magnifika tornerspelet på

Adolph Fredricstorg. Han vände sig uppenbarligen

till rätt person. Hovmarskalken Fredric Wilhelm

Ridderstolpe (f. 1730, d. 1 8 1 6) innehade nämligen

sedan 1766 den krävande överkammarherresysslan
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och hade i denna egenskap ledningen av alla större

hovceremonier, kröning, bröllop, tornerspel o. s. v.

Gustaf III betecknade honom som »ett levande

:r. ti.

Fredric Wilhelm Ridderstolpe.

Miniatyr i gouache av A. U. Berndes, 1797. Fri

Foto i Sv. Porträttarkivet.

lestad.

lexikon» i etikettsväsen. Mindre fallenhet synes R.

ha haft för de höga ämbeten, som längre fram

tillföllo honom: han blev både riksråd, president

i Bergskollegium och ledamot av Högsta Domstolen.

21. — Be lim an, Dikter till enskilda. II,
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»Efter allt mitt begrepp en hederlig man och god

medborgare», lyder emellertid Elis Schröderheims

omdöme om honom (Skrifter till konung Gustaf III:s

historia, Lund 1892, s. 58). R. var gift med
grevinnan Eleonora Lovisa Dohna, berömd för sin

skönhet och styvdotter till den av Bellmans diktning

livligt intresserade Hedvig Ulrica De Geer. Vid

den högtidliga dopakten 1781 av Bellmans äldste

son, förrättad av överhovpredikanten biskop Uno
von Troil i Slottskapellet, stod konungen själv

fadder och företräddes vid dopet av sin över-

kammarherre baron Ridderstolpe, som då alltså fick

ett nytt tillfälle att bereda skalden bch hans damer

ceremoniell fägnad (se Bellmans egh. anteckning

om dopet i familjebibeln, Ib 9, K. B.).

Tornerspelet på Adolph Fredricstorg inleddes den 29
maj 1777 och pågick under sammanlagt fyra dagar.

Det var den andra i raden av de praktfulla torne-

ringar, som Gustaf III lät anordna (se härom

StU III s. ipi ff.); sommarspelen på Ekolsund

föregående år kunna betraktas som en sorts för-

övning i mindre skala, då konungen och hertig Carl

själva i likhet med 1777 ledde de båda kämpande

riddargrupperna. Askådarne på Adolph Fredricstorg

voro, enligt Hwad Nytt? Hwad Nytt? (12 juni),

»nästan oräknelige, och war likafult ej den minsta

trängsel; emedan en så god ordning hölts genom
Öfwer-Ståthållaren, Herr Baron Sparres anstalt,

at bättre aldrig kunde gifwas. » Till och med riks-

rådet Axel von Fersen anmäler mindre missnöje

än vanligt såsom hovkrönikör: »Alla dagar förekom

samma procession genom gatorna, för deltagarne i



Tornerrnstning, buren av Hans Henric von Essen vid tornerspelet på

Adolph Fredricstorg 1777. Livrustkammaren.
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tornérspelet; Drottningen och hennes uppvaktning

i gala-vagnar. Detta skådespel började kl. 3 efter-

middagen och slutade kl. 1 o på qvällen. Anord-

ningeu och dekoration af tribuner och gallerier,

upptagna af hofstaterna, adel, gräddan af bour-

geoisien, herrar och damer, var skön och af en stor

effekt . . . Det felades mycket vid en detalj -gransk-

ning; men det hela utgjorde ett skådespel, rätt

intressant och ståtligt ...» (F. A. von Fersens Hi-

storiska skrifter, del 3 s. 245 f., Sthlm 1869). Se

f. ö. Stig Stenström, Gustav III:s riddarspel 1776
och 1777, i: Livrustkammaren, vol. 4: 1-2, s. 26

fF., Sthlm 1946.

r. 9 aldrig; Hivad Nytt% : 'icke'.

r. 1 3 Med sin sillfversmidda arm. Pukslagarn fångar

ögat med sina silvergalonerade uniformsärmar. Se

StU V s. 96 f. (bild).

S. 72.

r. 6 var; Hivad Nyttl : 'min'.

N:o JJ. Hivad Nytt? Hivad Nytt? nr 1 19-1 20, 11

juli 1777. — (EU 2 s. 72.)

Den ganska opersonliga gravdikten torde vara skriven

på beställning av den bortgångnas dotterson, kunglig

bibliotekarien Johan Simmingsköld (se nedan s. 113).

Denne hade själv publicerat en gravdikt över sin
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mormoder i Hwad Nytt? Hwad Nytt? 27 maj

1777, till vilken Bellmans poem anknyter. Den
skrytsamme Simmingsköld bifogade därvid några

personalier om den gamla mormodern, fru Maria

von Seth (f. 1692, död 4 maj 1777): »Gift med
Justitiarien wid Kongl. Ammiralitetet, och Justitiä-

Borgmästaren i Götheborg, Herr Aron Holst, som

dog den 22 April I748 1

; och har Hon alt sedan

lefvvat i Enko-stånd, och under den tiden sett sina

Närmaste, den ene efter den andre, genom döden

bortryckas. Hon war en Dotter af framledne Ge-

neral Gouvernements-Secreteraren, Herr Johan von

Seth, och des Fru Magdalena Schmidt, som genom
sine Barn blifwet Stamfader för många och för-

näma Slägter». Till Bellmans gravdikt bifogade

Simmingsköld också några rader i sin stockholms-

epistel till Hwad Nytt? Hwad Nytt?, daterad

den 26 juni 1777: »Herr Hof-Secreter. Bellman

skref, för en tid sedan,, dessa wackra Tankar öfw? er

en Heders-Fru i Götheborg, som därstädes med
döden afgått uti en hög ålder». En äldre syster

till fru von Seth var i början av seklet gift med
den blivande stadsarkitekten i Stockholm Johan

Eberhard Carlberg, vilken blev bosatt i grannskapet

av Bellmans föräldrahem och tycks ha tillhört

umgängeskretsen där; hans maka i tredje giftet,

Christina Engel Geijer, stod i varje fall fadder till

Carl Michael Bellman vid dennes dop (se härom

Bellmanssällskapets utgåva av skaldens Levernes-

beskrivning, Sthlm 1947, kommentaren s. 11 f.).

1 Enligt Elgenstierna : Arend Nilsson Holst, död 14 april 1748.
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r. 5 varet (så i Hwad NyttX)\ bör stå Varit'.

S. 74-

AF:o 38. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 99-100, 10

juni 1777. — (EU 2 s. 73-74-)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt?, som redan den 3

'uni publicerat en åminnelsesång över den hädan-

gångna, får dikten följande presentation i ett den 2

]uni daterat stockholmsbrev: »Herr Hof-Secreteraren

Bellman stämde nyligen sin lutha wid et sorgeligt

tilfälle; då en Fru i Wästergöthland slutade sina

dagar, som med många dygder, ädelmod och godhet

prydde sin lefnad. Det war Fru Friherrinnan Falken-

berg, född Scheffer, som dog, på Wahleholms Sätes-

gård wid Mariästad, den 13 sistledne Maji». Mag-
dalena Catharina Falkenberg (f. 171 2, död 12 maj

1777) var sedan 1741 änka efter överstelöjtnanten

Gabriel Peter Falkenberg af Trystorp. Hon var

sondotter till den berömde forskaren Johannes

Schefferus och äldre syster till grevarna Carl Fredric

och Ulric Scheffer; sina dagar slutade hon på

fädernegården Wahleholm (Valaholm), belägen i

Hova socken mellan sjöarna Skagern och Unden,

omkring 3 mil från Mariestad. Jag hör ditt låf.

Det är min plikt Med andras tårar mine blanda

Och vid min luta blifva rörd', sjunger Bellman,

som ej tycks ha känt den bortgångna personligen

utan skrivit sitt ståtliga griftekväde på uppdrag av

eller som aktningsgärd åt sin höge gynnare greve

Carl Fredric Scheffer.
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r. i o Den frie Herden skalf och hasta. Denna vers-

rad kommenteras i Hwad Nytt? med följ. not:

»Man tager sig öfweralt i denna skrift samma
frihet, at, utan abbreviation, trycka orden, som

wår odödelige von Dalin förut gjort i sit Poeme:

Den Swenska Friheten».

S. 75-

r. 6 Den skijmning mellan ljus och dag. I anslutning

till Bellmans emellanåt suveränt frigjorda syntax

kan denna oklara passus möjligen uttolkas som:

»skymningen mellan den ljusa dagen (och natten)» .

Jfr uttrycket: 'Med Skorpan mellan tummen' i

ett impromtu från följande år (StU III n:o 27).

Tänkbart är måhända, att skalden i stället avser

»skymningen (dödsstunden) emellan jordelivets

ljus och evighetens dag.» — r. 24-1. j6 r. 1

At ofta ifrån grifte-värdar

En naken Skugge räddning ge,

d. v. s. : att ofta rädda den utarmade (en naken

skugga) undan svält och död (griftevårdarna).

S. 76.

r. 3 icke fela, d. v. s. icke felas någonting. —
r. 6 trefven= flitig, idog. — r. 9 Fromt draga

dina plågors mängd: »Saliga Fru Friherrinnan hade

en lång tid waret sjuklig» (not i Hwad Nytt?).

5. 77.

N:o jg. Dagligt Allehanda, nr 121, 31 maj 1777.
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Dagligt Allehanda presenterar dikten med följande

ord: »Dessa Wersar öfwer en högst saknad och

allmänt wördad Fru, röja nogsamt en af wåre

lyckeligaste Skalder, HerrHof-SecreterarenBellman ».

Den 87-åriga grevinnan Martha Helena IVrängel

(f. 1690, död 13 maj 1777) var en vördad repre-

sentant för den karolinska krigaradeln. Hon var

dotter till Narvas tappre försvarare, sedermera riks-

rådet greve Henning Rudolf Horn af Rantzien,

vilken 1704 tillfångatogs av ryssarna: »Med honom

komm o hans sex barn i fångenskap; han måste

åse, huru hans frus lik blev upptaget ur koppar-

kistan och avklätt svepningen samt bortfört på

en kärra och kastat i strömmen; själv blev han

hållen i det strängaste fängelse till 17 14, då han

utväxlades» (Elgenstierna). Även den bortgångnas

make, den av Bellman särskilt apostroferade gamle

fältmarskalken friherre Carl Henric krångel af
Adinal (f. 1681, d. 1755), hade levat många år

i Ryssland. Han kom i fångenskap efter nederlaget

vid Poltava 1709, fördes till Moskva och återvände

hem först 1722 efter fredsslutet; palmsöndagen 171

8

ingick han i Moskva äktenskap med grevinnan Horn,

som då hade tillbragt halva sitt liv i rysk fången-

skap. Efter den olyckliga drabbningen 1741 på
Willmanstrandske fälten', där W. förlorade högra

armen, blev han åter för en tid ryssarnas fånge.

Nederlaget vid Willmanstrand betingades i hög

grad av W:s felaktiga dispositioner; på grund av

sin personliga tapperhet hyllades han dock vid hem-

komsten ur fångenskapen som folkhjälte, medan

överbefälhavaren general von Buddenbrock i stället
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gjordes till syndabock och dömdes till döden.

W. slutade sina dagar, i likhet med makan, på

sin gård Sperlingeholm (Sperlingsholm), vackert be-

lägen vid Nissan strax utanför Halmstad. Makarna

ligga begravna i två marmorsarkofager i Halmstads

kyrka. Deras son, landshövdingen i Västerbottens

län friherre Georg Gustaf Wrangel, var vid tiden

för moderns frånfälle allmänt omtalad såsom Gus-

taf Ill:s specielle förtroendeman, kronobränneriernas

tillskyndare och ledamot av den s. k. brännvins-

direktionen. Bellmans gravdikt skrevs förmodligen

på initiativ av honom, den riksbekante »Brännvins-

Wrangeln»

.

r. 14 en svensk Achilles: fältmarskalken Wrangel.

5. 78.

r. 16 Martis Son: Wrangel, krigsguden Mars'

ättelägg.

5. 8o.

N:o 40. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 93-96, 3 juni

1777. — (EU 2 s. 79.)

Dikten återges av Hwad Nytt? Hwad Nytt? i

ett stockholmsbrev, daterat den 26 maj 1777, och

följer där omedelbart efter bröllopskvädet till Anders

Barchaeus (se nedan n:o 41); ingressen lyder: »Då
han [Bellman] nyligen hörde Deras Excellencer

Riks-Råderne, Herrar Grefwarne von Höpkens och

C. F. Scheffers beslut, at öfwer den saknade Abbe
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Michelessi låta upresa en Minneswård; skref han

denna täcka wers:». Om skaldens vän, den av

samtiden högt uppskattade italienske författaren

abbé Domeuico Michelessi (f. 1735, d. 1773 i Stock-

holm) se StU VIII s. 144 ff. I början av maj

hade en högtidlig parentation över M. hållits i

Utile Dulci, där Johan Simmingsköld framträtt som

parentator (Hwad Nytt? Hwad Nytt? 21 maj

1777). Minnesfesten aktualiserade M:s insats och

gav förmodligen impulsen till Anders Johan von

Höpkens och Carl Fredric SchefTers beslut om
minnesvården. Denna, som alltjämt pryder S:t Jacobs

•kyrkogård (se bild), utfördes efter ritning av Jean

Eric Rehn; det stramt formade monumentet av

kalksten bär en på latin avfattad inskription.

81.

N:o 41'. Tryckt separat, 4:0, Uppsala u. å., tr. hos

Johan Edman, Kongl. Acad. Boktryckare (K. B.).

Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 93-96, 3 juni 1777
(något omarbetad version av föregående). — (EU
2 s. 77-78.)

Dikten trycktes särskil t till bröllopet på Gysin ge

och publicerades dessutom i den här återgivna, del-

vis omarbetade och förbättrade versionen i Hwad
Nytt? Hwad Nytt?, där Johan Simmingsköld försåg

den med en inramande kommentar: »Wår lyckelige

Skald, den oförliknelige Hof-Secr. Bellman, som

skrifwer med lika framgång uti alla ämnen, har

nyligen skickat denne wers til en sin Wän, Bruks-
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Patronen Barchäus, som skal i nästa wecka samman-

wigas med Mamsell Hedwig Wittfoth. [Så följer

dikten.] Kan något wackrare målas än detta? Det

Michelessis gravvård på S:t Jacobs kyrkogård.

Foto 1900-talet. Stockholms Stadsmuseum.

är wår Bellman just förbehållet, at på sådant sätt

skrifwa». Både brud och brudgum tillhörde kända

bruksdynastier i Bergslagen. Hedvig Catharina

Wittfoth (f. 1758, d. 1 79 1) var dotter till den
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mycket förmögne brukspatronen Gustaf Wittfoth

på Gysinge, det stora, vid Dalälven vackert be-

lägna järnbruket i Gästrikland. Brudgummen åter,

Hedvig Barchceus, född Wittfoth.

Oljemålning av Lorentz Pasch d. y., IJJJ. Lidhem.
Foto i Sv. Porträttarkivet.

Anaers Barchceus (f. 1742, d. 1794), var son till

brukspatronen på Fagersta Anders B. d. ä. Efter

tjänstgöring i Bergskollegium etablerade också han

sig som brukspatron och innehade med tiden både

Fagersta och Aspenäs i Västmanland samt Gysinge
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och Gammelstilla i Gästrikland. Tillsammans med sin

blivande svåger Samuel af Ugglas köpte han i 7 8 i

även det stora Forsmarks bruk, varifrån han dock

Anders Barchceus.

Tuschteckning av J. L. Caton. Ur D. G. Neschers samling.

Kungliga Biblioteket.

samma år utlöstes. »Barchaeus rikt gift har öfwer hör-

wan förstört!» antecknar emellertid brukspatron Carl

Daniel Buren på Boxholm i okt. 1794 i sin dagbok

(deponerad i K. B.; del 2 s. 756). Vid sitt från-

falle efterlämnade nämligen Barchaeus, som åtnjutit

oinskränkt förtroende från brukens förläggare, han-
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delshuset Tottie och Arfwedson, mot all förmodan

ett konkursmässigt bo. Arne Munthe, som skildrat

detta på sin tid mycket uppmärksammade fallisse-

ment, anmärker om B., att han tycks ha varit

»en älskvärd och vinnande personlighet — barnens

förmyndare förklara, 'att han varit alltför hjälp-

sam' — och det förefaller, som om hans obestånd

närmast berott på att dessa egenskaper utnyttjats

av samvetslösa personer, utom att han haft ett

alltför largt levnadssätt » (H. Rosman och A. Munthe,

Släkten Arfwedson, Sthlm 1945, s. 353). Karak-

teristiken ger onekligen en god bakgrund till vän-

skapen mellan Barchaeus och Bellman.

^Överskriften enl. orig.-tr. ; saknas i Hwad Nyttl
— r. 10 mint'.; orig.-tr.: 'mod'.

r. 11 fräckt= djärvt.

5. 82.

r. 21-22 Orig.-tr.:

'Främling höres Astrild ropa,

Bär nu Vulcans skatter fram',

r. 24 Sjung; orig.-tr.: 'Sen'.

r. 3 svartaste Vitlcaner: Vulcani medhjälpare, smeder

och gruvarbetare. — r. 7 Kols: vindens. — r. 8

lena = mjuka, lätta. -—
• r. 1 o Fåfängt= förgäves.

— Cydopen: smeden, gruvarbetaren. — r. 11 en

Främling, d. v. s. Anders Barchaeus. — r. 1

2

Cijthern: Cythera, hemvist för kärleksguden, här
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Astrild (om honom se StU VII s. 40). — r. 20

rar: utsökt, kär, dyrkad. — r. 22 Vulcani skatter:

malmen, järnet o. s. v.

5. 83.

r. 1 Sjung; orig.-tr.: 'Sen\ — r. 3-4 Orig.-tr.:

'För at visa Ägta paren

Tvänne Hjertans Paradis',

r. 7 Plutos; orig.-tr.: 'Vulcans'. —- r. 1 2 Orig.-tr.:

'Som en bild af nöjet gaf. — r. 14 pris; orig.-tr.:

ro'. — r. 15-16 Orig.-tr.:

'Dygden trifs i Deras bo,

Hon skall Deras väl bereda'.

r. 3 Tårtafen, underjorden, här: gruvornas och

järnhanteringens värld. — r. 7 Plutos Folk: under-

l ordens, här gruv- och bruksbygdens innevånare.

— r. 12 Zephirn.: västanvinden, kvällsbrisen.

S. 84.

N:o 42. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 103-104, 17

iuni 1777. — (EU 2 s. 82.)

Dikten publicerades i Hwad Nytt? Hwad Nytt?

av Johan Simmingsköld, som presenterar den med
orden: »Wid tidningen, at Lieutenanten Herr

Baron von Essen blifvvet af Hans Kongl. Maj:t

utnämd til Des Hof-Stallmästare, skref Herr Hof-

Secreteraren Bellman denne lycklige wers:». I ett

föregående nummer av tidningen (12 juni 1777)
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hade den beskäftige korrespondenten, pä tal om
tornerspelet pä Adolph Fredricstorg (se ovan s. 90),

antecknat följande: »Ibland Herrar Riddare ifrån

Landsorterne ådrog sig Lieutenanten Herr Baron

von Essen mycken upmärksamhet, som red oför-

likneligen wäl. Det säges, at wår uplyste Konung,

som så wäl afpassar sina belöningar, utnämt honom
til Hof-Stallmästare, hwilket hela den församlade

Almänheten werkeligen önskade honom.» Hans
Henric von Essen (f. 1755, i 1824), son till den

ansedde mösschefen Fredric Ulric von E., kom
snart att tillhöra Gustaf IILs förtrogna krets och

nådde med åren rikets högsta ämbeten. E:s av

Bellman besjungna insats i tornerspelet gav signalen

till hans lysande karriär; två dagar efter torneringens

avslutande utnämndes den unge löjtnanten till hov-

stallmästare (5 juni 1777). Clas Julius Ekeblad

har på äldre dagar gett en mycket onådig bild av

von Essen och hans upphöjelse: »Utom en beha-

gelig figure, som utgiorde hela hans merite vet jag

ingen orsak til den utmärkta nåd hvar med han

hedrades. Vid den stora carousell, som gafs 1777,
fördes han til håfvet af dess öfverste, gref Bohlen,

hvilken presenterade honom. Såsom god cavalJerist

blef han ibland antalet af de riddare som der skulle

figurera. Detta var det första steget til hans lycka ...»

(C. J. Ekeblad, Gustaf III och hans gunstlingar,

Sthlm 1 871, s. 21). Se bild ovan s. 91.

r. 9 spärr (fsv. spaer = spjut, lans), rida spärr:

rida med spjut eller lans, tornera. — r. 11 Uti

en casque sä grann. Den plymagerade kasken (hjälmen)
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tillhörde karuselldräkten. — r. 12 javeliner: (fr.

javelines): »ett slags (mindre) kastspjut, omkring

3 cm. tjockt och minst 1 m. långt, försett med
järnspets och vanl. med vidfäst rem, medelst vilken

den kastande åter kunde draga till sig spjutet»

(SAOB).

Lofo kyrka med Dalins gravkulle.

. Foto C. P. Löfman, 1885. Stockholms Stadsmuseum.

S. 8$.

N:o 43. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 163-164, 17

sept. 1777. — (EU 2 s. 89.)

Om diktens tillkomst meddelar Hwad Nytt? Hwad
Nytt?: »Midsommars-dagen, om aftonen, skref han

wid framledne Hof-Cancelleren och Riddaren,

Herr Olof von Dalins graf, uti Lofo Kyrka, desse

stropher:». Första strofens vändningar varieras i en

22. — Be lim an, Dikter till e?iskilda. IT.
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morgondikt, som Bellman följande dag riktade till

drottning Sophia Magdalena, »Vid förbifarten af

Ulrichsdahl» (£tU VII n:o 28). Vid Dalins grav

har skalden strängat sin lyra vid ytterligare ett

tillfälle (EU I s. 175); se ock hans brev till

hertiginnan av Södermanland, StU VII s. Ij6.

Gravkullen med dess 'gyldne pyramid' över Olof

von Dalins och Samuel Klingenstiernas vilorum på

Lofö kyrkogård hade anlagts år 1769 på Lovisa

Ulricas föranstaltning, efter ritning av Jean Eric

Rehn (se bild).

• r. 7-8 *Hwad Nytt l har punkt efter blid och komma-

tecken efter grafvärd.

r. 3 Thetis' sköte: havet, sjön. Havsgudinnan Thetis

var en av nereiderna och maka till Peleus. —
r. 6 Anacreon: Bellman själv; se StU VII s. J4.— r. 1 2 strimma, strimmade = glänste, blänkte.

— r. 1 5 Somnar han med dödens mine: skalden

bleknar och sjunker samman inför den gripande

synen (eller somnar och ser ut som en död).

5. 86.

N:o 44. Vhw 6 s. 103-104. — Hwad Nytt?

Hwad Nytt? nr 119-120, 1 1 juli 1 777. Wälsignade

Tryck-Friheten, n:r 87, 21 i an. 1782. — (EU 2

s. 91-92.)

Wäsby-dikten skrevs samma dag som den ovan

omnämnda sången till drottningen på Ulricsdal

(StU VII n:o 28); skalden befann sig eventuellt



Kom meritar 107

på resa till det i samma trakt belägna Bisslinge,

som Elis Schröderheim detta år inköpt och där

Lovisa Grönlund sedan under någon tid vistades,

förmodligen såsom husmamselle (se Bellmansstudier

IV, Sthlm 1930, s. 62 ff.). Hwad Nytt? Hwad

St ora Wäsby från väster.

Foto Erik Andrén, 1936. Nordiska Museet.

Nytt? ger följande upplysningar om dikten: »Då
denne Skald [Bellman], som så lifligen målar na-

turen, och som har den fägnad, at, til Läsarens

förnöjelse, med lika framgång skrifwa i alla ämnen,

nyligen besökte Wäsby Sätesgård i Upland, Herr

Hof-Marskalken och Commendeuren Baron De Geer

tilhörig, gjorde han denna täcka beskrifning öfwer
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detta behageliga ställe. » Såsom kommentar till sista

strofen tillägger tidningen: »Herrskapet war ej,

wid Herr Hof-Secreterarens warelse på Wäsby,
därstädes; men i anseende til den höflighet, hw ar-

med alla främmande bemötas, skref han denna

strophe, som nogsamt wisar huru Wäsby Domestiquer

noga åtlyda sit ädelmodiga Herrskaps befalning

emot dem, som bese detta wackra ställe; där en

af de ypperste Trädgårdar i Swerige gifwes.

»

Wäsbij (Stora Wäsby) sätesgård, belägen ungefär

halvvägs mellan Stockholm och Upsala, hade sedan

1668 tillhört släkten De Geer till Leufsta. Den
utomordentligt vackra anläggning, som Bellman

en junidag 1777 besåg, var till väsentliga delar

en nyskapelse av den dåvarande fideikommissarien

friherre Charles De Geer. Denne hade omkring

1760 låtit Jean Eric Rehn uppföra säteriets väl-

proportionerade och utsökt inredda corps de logi,

som alltjämt tillhör de vackraste och bäst bevarade

herrgårdsbyggnaderna från 1700-talet (se bild). Den
stora barockträdgården hade däremot anlagts redan

på 1690-talet i Tessin d. y:s anda. De med reliefer

smyckade trädgårdsurnor, som fångade Bellmans

uppmärksamhet (strof 4), äro av ovanligt vacker

form och ha attribuerats till Bernhard Foucquet

eller hans ateljé. På 1700-talet pryddes lustträd-

gården, såsom Bellman antyder, även av friskulptur;

något för tiden så ovanligt som en antik skulptur,

den borghesiske fäktaren, stod uppställd på par-

terren. En besökare antecknar 1748, att trädgården

är »över allt fullsatt med bilder, hvilka förlidet år

herrskapet låtit med ägta guld förgylla» — det är
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de 'Hj ekars bilder ... i Fauni hvalF, varom det

talas i dikten. (Om Wäsby, se vidare S. Karling

i Svenska trädgårdskonsten, del i s. 69 fT., Sthlm

Charles De Geer.

Pastell av Gustaf Lundberg, 1776. Christineholm.

Foto i Sv. Porträttarkivet.

1930, samt G. Selling, Svenska herrgårdshem under

1700-talet, Sthlm 1937, s. 164 ff.) 'Wäsby milda

Far', Charles De Geer (f. 1720, d. 1778), var en
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av Sveriges rikaste magnater, med en omfattande

verksamhet såsom brukspatron och herre till bl. a.

Leufsta, men ännu mera känd såsom naturveten-

skaplig forskare och samlare; hans egenhändigt

illustrerade praktverk »Mémoires pour servir å Thi-

stoire des insectes» (7 band, Sthlm 1752— 78)
tillhör den klassiska entomologiska litteraturen. Han
hade även omfattande musikaliska intressen. Friher-

rinnan De Geer, född Catharina Charlotta Ribhing

(f. 1720, d. 1787), gjorde sig tidigt ett namn
genom aktiv propaganda för koppympningen. Ma-
karna De Geer hade åtta barn, bland dem den

stridslystne riksdagspolitikern Charles, den frimodige

och allmänt aktade rådsherren Emanuel, gift med
Charlotte von Fersen, som jämte maken tillhörde

Elis Schröderheims krets i 1790-talets Upsala, där

man samlades till små intima bellmansaftnar på
slottet och grevinnan Charlotte »med den ljufligaste

röst» sjöng Fredmans Epistlar (Samlaren 1895
s. 124) — samt slutligen dottern Hedvig Ulrica

De Geer, gift Dohna, bekant som bibliofil och

hängiven samlare och avskrivare av Bellmans dikter.

Sången till 'Wäsby milda Far och Mor' saknas

påfallande nog i hennes stora avskriftssamling;

kanske innehade hon i stället det originalmanuskript,

som Bellman efter sitt besök bör ha tillställt herr-

skapet på Stora Wäsby.

* Överskriften enl. Vhw ; saknas i Hwad Nyttl —
r. 5 fritt; Vhw, Wäh. Tr.: 'gladt'. — r. 1 7 späda;

Vhw 9 Wäls. Tr. : rika'.

r. 9 girngt (dial.), girigt= fiket, ivrigt.
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S. 87.

r. 1 Wasbys; Vhw, IVäls. Tr.: 'Wäsby\ — r. 5

Bäd af; Wäls. Tr.: TJtaf. — r. 7 tryggt; Vhw:
'tyst'. — r. 10 *berceauer (så i Vhw)\ Hwad Ni]tt%:

'Bercenner'. — r. 1 3 *Faitmi (så i Wäls. TV.)

;

Hwad Nytt'1: 'Fanni*. — r. 19 sämsta; Wäls. Tr.:

minsta'.

r. 1 3 Faurii hvalf: trädgårdens grönska; av Faunus,

den fornitaliske skogs- och fruktbarhetsguden, senare

identifierad med grekernas skogsgud Pan. — r. 16

hon, d. v. s. urnan.

5. 88.

N:o 45. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 103-104, 17

juni 1777. — (EU 2. s. 87.)

Dikten till greve Scheffer (se ovan s. 14) är i

Hwad Nytt? Hwad Nytt? införd omedelbart efter

de båda hyllningssånger till kungen, vilka avtryckts

i StU VII såsom n:o 24 och 25. Ingressen lyder:

»På den 6 Junii, den milde Gustafs Namnsdag,

skref wår lyckelige Anacreon, i några wänners

sälskap . . . » [Så följer dikterna till kungen.] »Här-

wid kunde ej den Herre glömmas, som har sin

högsta glädje uti sin Kungs ära, och sine Med-

borgares sälhet under Des spira. I anledning af

Hans Exellences, Riks-Rådet, m. m
.
, Herr Grefwe

Carl Fr. Scheffers resa åt Wästergöthland, skref

han äfwen denna Skål, som upriktigt sj unges af

alla Snillen för wår Nordiske Mäcenas. >
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r. 8 en Apollo : en av Apollos söner, d. v. s.

.

Bellman. — r. io till götiska stranden, d. v. s.

Västergötland. Där hade Carl Fredric SchefTers

bröder Ulric och Pehr sina egendomar och där

hade hans syster friherrinnan Falkenberg föregående

månad avlidit på Valaholm (se ovan n:o 38). —
r. 16 purpurn: riksrådsmanteln.

5. 90.

N:o 46. Vhw 4 s. 1. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 86-87, Sthlm 1930.

• Den till Lovisa Grönlund (se ovan s. 36) riktade

sången är hållen i en pastoralt elegisk ton med
konstrik rytm och rim Mätning. Skalden tycks som

vanligt ej ha deltagit i fästmöns dansnöjen, men
tröstar sig med att fantisera om det förestående

bröllopet: 'Myrten snart i en krans Hennes hjessa

bär.. / Dagen innan, den 29 juli 1777, hade

Gustaf III vid återkomsten från sin ryska resa

(se om denna StU III s. 158 f.) uppvaktats av

Bellman med en versifierad hyllning (StU VII

n:o 31). Onsdagen den 30 juli var av borgerskapet

»Masqverad Bal på Beurse-Salen anstäld, hwarwid

de till 3 ooo:de samlade Masqver med Förfriskningar

af alla sorter rundeligen blefwo undfägnade. Salen

och alla Rummen woro på det bästa eclairerade

och med Festoner prydde och fullsatte » (inrikes

Tidningar 31 juli 1777). Det var efter denna

stora välkomstfest för kungen i det av Eric Palm-

stedt föregående år fullbordade Börshuset som Lovisa
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Grönlund hyllades av fästmannen med föreliggande

sång. Se f. ö. Bellmansstudier IV s. 83 fF., Sthlm

1930.

S. 92.

N:o 47. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 133-134, 1

aug. 1777. — (EU 2 s. 94-95-)

Om tillkomsten av denna rousseauanskt färgade

hyllning till landsbygden ger Hwad Nytt? Hwad
Nytt? följande upplysning i ett stockholmsbrev,

daterat den 20 juli 1777: »Til Kongl. Biblio-

thecarien Herr Joh. Simmingskjöld, i anledning ar

des bortresa ifrån Stockholm til Landsbygden, har

Herr Hof-Secreteraren Bellman nyligen skrifwet

dessa täcka wersar:». Av den här ofta omnämnde
Johan Simmingsköid (f. 1748, d. 1796), hans upp-

höjelse och fall, finnes en utförlig skildring (H.

Fröding, Biografiska studier, Sthlm 1905, s. 143 ff.).

S. var son till rådmannen i Göteborg IVlarcus

Simmin g, kom 1768 till Stockholm, där han en tid

var Gjörwells medarbetare, nådde genom förmed-

ling av sin specielle gynnare Carl Fredric Scheffer

kontakt med Gustaf III och hugnades av denne

med en rad nådevedermälen, adelskap, kunglig

bibliotekaries och lagmans titlar o. s. v. Avslöjad

som växelförfalskare rymde han i september 1784
ur landet och insattes f. å. på Königsteins fästning

i Sachsen, där han tillbringade sitt återstående liv.

S:s hotelser att publicera komprometterande interiörer

från det svenska hovet förmådde Gustaf III att
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hänsynslöst inskrida mot sin forne protegé. Lars

von Engeström har tecknat en närbild av den in-

smickrande och skrytsamme parasiten: ». . . en af

de groteskaste figurer jag sett: stor och lång, ej

senfull utan fet, hade ett osmakligt otänkande

ansigte, en stor mage och en kroppsställning, den

Marks v. Wurtemberg liknade vid ett S. Hans
oskicklighet var blifven, säsom gamla ordspråket

lyder, en visa öfver hela staden . . . Hans smak

var känd: il aimait les revers des medailles. Han
bar vanligen en stor muff och gömde deruti de

dåliga versar, med hvilka han uppvaktade alla dem,

af hvilka han trodde sig kunna vinna beskydd och

rekommendation . . . Han var en litterär fjäsk och

lät trycka andras små versar, som berömdes. Han
talte mycket om de samlingar han gjorde, men
ingen fans efter honom . . . han var verkligen för

lat att skrifva nå^ot annat än bref och korta rim-

merier» (L. von Engeström, Minnen och anteck-

ningar, Sthlm 1876, del I s. 79 ff.). S. var under

åtskilliga år stockholmskorrespondent åt tidningen

Hwad Nytt? Hwad Nytt? i Göteborg och levde

därvid högt på de många poem, som han avlockade

sin vän Bellman och med superlativa kommentarer

publicerade i tidningen. Att talrika bellmansdikter

härigenom bevarats till eftervärlden får skrivas på
den kuriöse litteratörens pluskonto.

r. 5 Atles stolta ö: Sverige; se StU VII s. 60.

— r. 8 Qiikka Snillen= begåvningar. — r. 1

1

Armenian — armenier. — r. 1 5 Potsdamer-Sven:

preussisk soldat (i Fredric den stores Potsdam). —



Johan Simmingsköld uppvaktar sin beskyddare

greve Carl Fredric Scheffer på Tyresö.

Teckning av J. T. Sergel. Nationalmuseum.
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r. 20 Statisters tungor: statistikerna, stadens disku-

terande »lärde».

s. 93.

r. 3 Menlöshetens = oskuldens. — r. 6 tvungna =
konstlade, tillgjorda, ej naturliga. — r. 9 ömt—
medlidsamt. — r. 10 vällust= njutning.

s. 94.

N:o 48. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 149-1 50, 26

aug. 1777. — (EU 2 s. 97.)

Dikten publicerades, säkerligen av Johan Simming-

sköld själv, i Hwad Nytt? Hwad Nytt? omedel-

bart efter Bellmans verser till riksrådet von Höpken
(n:o 54 nedan) och med följande ingress: »Han
skref ock, wid aenomläsnincren af Kongd. Biblio-

thecarien Herr Johan Simmingskjölds wersar til

Hans Kongl. Maj: t, Konungen, dessa oändeligen

täcka stropher på den 4 Augusti, eller Aristarchi

dag:». Simmingsköld (se ovan) hade, både som

människa och versmakare, förklarligt nog sina veder-

sakare, i Bellmans dikt personifierade av den vid

Apollos hov kringsmygande Avunden.

r. 5 Aganippens källa, Aganippe: en åt sånggudin-

norna helgad källa på berget Helicon i Grekland.

Dess vatten ansågs förläna skaldegåva. — r. 6

Apollos hof: skalderna.
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s. 95.

N:o 4g. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 145-146, 19

aug. 1777. — (EU 1 s. 176.)

I Hwad Nytt? Hwad Nytt? får minnesdikten över

Ludvig Hotberg (f. 1684, d. 1754) och en vid

samma tillfälle improviserad sång följande presen-

tation: »Stockholm, d. 7 Augusti. Då wår wittre

och altid lika lyklige Skald, Herr Hof-Secreteraren

Bellman, för någre dagar sedan, war i et sälskap,

som, utom inhemske Medborgare, äfwen bestod af

någre ifrån Dannemark hitkomne främmande Re-

sande, författade han, til en deras altid saknade

och älskade Landsmans, Sal. Baron Hollbergs, minne,

följande täcka In promtu: [Så följer dikten till

Holberg.} Sedermera och då samma Sälskap, i an-

ledning af de til nödstäldte Medborgares understöd,

tid efter annan, hos oss skedde ansenlige samman-

skotter, äfwen förenat sig om en liten summas

meddelande til det härstädes nyligen inrättade Barn-

sängs-huset Pro Patria, skref förbemälte Herr Hof-

Secret. öfwer samma wälgörande Inrätning följande

wackra wers:

Oskulden hägna, kläda de små,

Skaffa dem bröd och ömt upföda,

At de må wärdigt i werlden ingå,

Och de swarta lustar at döda,

Sådant är wärdigt en Frimurar-Bror,

Hägna de späda och wörda en Mor,

Förwandla des seder til heder och dygd

Bad* för sin Kung och Fosterbygd.

»
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Av denna dikt framgär alltså, att det var vid en

sammankomst i Frimurareorden, som Bellman hyllade

Ludvig Holbergs minne. Bellman tillhörde sedan

juli 1776 den av C. F. Eckleff instiftade »sjunde

S:t Johanneslogen» inom frimureriet, vilken hade

sina sammankomster i Eckleffs fastighet vid Drott-

ninggatan (nordöstra hörnet av Fredsgatan), där

den kända källaren Kejsarkronan var inrymd.

Skalden anmäldes till inträde i logen redan den 20

dec. 1775 av sin blivande svåger doktor Johan

Pilgren (se om honom ovan s. 79). Andra graden

erhöll han den 9 april och tredje graden den 16

april 1777. Därmed upphörde hans avancement

inom frimureriet, fastän han bland logens ämbets-

män hade nära vänner. I april 1779 avskrevs »i

anseende till förekomne skäl och omständigheter . . .

logens fordran hos Secreteraren Bellman», vilken

belöpte sig till 585 dir kmt; samtidigt avskrev

man en fordran hos doktor Pilgren med 672 dir.

Se härom: J. Rudbeck, Kanslirådet Karl Fredrik

Eckleff, Sthlm 1930, s. 110 f. Om Sällskapet

Pro Patria, varav Bellman var ledamot, och dess

barnbördshus, för vilket även Augusti Bröder gjorde

ett sammanskott 1777, se StU VII s. ijo.

r. 4 Jofur= Jupiter; se StU IV s. 234. — r. 1

1

Utom Astrild: med undantag av kärleksguden

Astrild (se om honom StU VII s. 40). En anspel-

ning på att Holberg levde och dog som ungkarl.

— r. 17 Helkon: sånggudinnornas hemvist (se

föreg. dikt).
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S. 96.

N:o 50. Hivad Nytt? Hwad Nytt? nr 147-148, 22

aug. 1777. — (EU 2 s. 102.)

Välkomstdikten till greve Scheffer (se ovan s. 1 4)
återges i Hwad Nytt? Hwad Nytt? med följande

ingress: »Stockholm, d. 7 Augusti . . . Hans Excel-

lence Riks-Rådet, Gouverneuren, m. m., Herr Grefwe
Carl Fredr. Scheffer, är ifrån sin Götheborgska resa

återkommen, oph är nu på Drotningholm. I anled-

ning häraf skref en af wåre ypperlige Skalder

dessa täcka wersar:». Scheffer hälsas åter till 'sitt

Toresö', d. v. s. Töresö, numera Tyresö gods på
Södertörn, som hans maka, född Gustava von Du-
ring, emottagit i arv.

r. 8 *inte saknar apostrof i Hwad Nytt*!

r. 8 snillets spel är nästan inte': begåvningen,

talangen betyder nästan ingenting. — r. 1 1 pä
Atles ö: i Sverige; se StU VII s. 60.

s. 97.

N:o 51. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 157-158, 6

sept. 1777. — (EU 2 s. 98.)

Dikten 'Till Döden' inramas i Hwad Nytt? Hwad
Nytt? av följande kommentar: »Tidningen om
Fru Sophia Carlssons dödsfall i Götheborg har

oroat alla dem, som kände detta, för sit behag,

sit snille och sit wälgörande hierta almänt berömda
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Fruntimmer. Då wår lyklige Skald, Herr Hof-

Secreteraren Bellman, af en sin wän fick under-

rättelse om den förlust, som Könet gjordt genom

denna wärdiga Fruns dödeliga frånfälle, skref han

dessa wersar: . . . Sådana wersar förtjente Fru

Carlssons egenskaper. Måtte altid Hannes minne

uplifwa Könet til Hannes dygder!» Fru Sophia

Carlsson, född Lamberg, hade avlidit den i i augusti

1777 i sitt trettionde levnadsår (Hwad Nytt*?
I2
/8) ocn jordfästes i Göteborgs domkyrka den 14

augusti. På fädernet tillhörde hon den aktade

släkten Lamberg i Göteborg, vars ättlingar ofta

gjort sig ett namn som samhällsnyttiga medborgare.

Fadern, Johan Anders Lamberg, var en av stadens

främsta köpmän, med klädes- och kramhandel som

specialitet, och skapare av bl. a. en stor trädgårds-

anläggning vid Liseberg; hans broder var biskopen

i Göteborgs stift Eric Lamberg (se om släkten:

C. R. A. Fredberg, Det gamla Göteborg, del 2

s. 496 f., Göteborg 1921). Även Sophia Lambergs

make, handelsmannen Carl Carlsson, var en väl-

känd göteborgare (H. Fröding, Berättelser ur Göte-

borgs historia under gustavianska tiden, Göteborg

1922, s. T59, 193); såsom vice ordförande i den

omkring 1775 reorganiserade Vitterhetssocieteten

hade han kontakt med Johan Simmingsköld (se

ovan s. 113), och det är tydligen denne, som upp-

manat Bellman att hylla Sophia Lambergs minne;

att döma av ordalagen i Hwad Nytts ingress tycks

skalden ej ha känt den bortgångna. Ej mindre än ett

tiotal skribenter, bland dem Olof Bergklint, ha efter-

lämnat tryckta griftekväden över Sophia Lamberg.
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r. 5 med (så i Hwad Nytt?) torde vara tryckfel

för 'wid\ — -Ästrifds^ .kärleksgudens ; se StU

VII s. 40. — r. 17 linne: papper (eg. om linne-

lumppapper). — Här och i fortsättningen av dikten

vänder sig skalden ej till döden utan till den döda.

s. 99.

N:o 52. Egh. ms., 1 s. 4:0, hos fru Vera Tersme-

den, Stockholm (Bernhard Kempes autografsamling).

— Facsimiltryck i Ny Illustrerad Tidning, 9 febr.

1895, s. 67.

Den älskvärda versuppvaktningen, skriven på fem-

årsdagen av augustirevolutionen, är riktad till en

av skaldens unga väninnor vid hovet på Drottning-

holm, mamselle ^Justina Göding (Gjöding, GoedingJ,

som var knuten till hertiginnan av Södermanlands

hovstat, där hon redan 1774 hade utsetts till

kammarfru (i Hof-Calendern benämnes hon ett par

år felaktigt Juliana Göding). Den blott 21-åriga

mamselle Göding (f. 1756, d. 1827) var dotter

till kyrkoherden i Kalmar pastorat av Upsala ärke-

stift Olof Justinus Gjöding, vilken på 1750-t. var

skolmästare vid Ulrica Eleonora kyrka i Stockholm

och då utgav en känd historik över församlingen,

Kungsholms minne (Sthlm 1754). 1785 ingick

Justina Göding äktenskap med en av Gustaf IILs

gunstlingar och uppvaktande kavaljerer, förste

kammarjunkaren och majoren vid adelsfanan Pehr

Cederfellt (f. 175 1, d. 1841). Denne, som i miss-

hugg råkat bli delaktig av kungens revolutionsplan

23. — B eliman
}
Dikter till enskilda. II.
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1772, bevarade hemligheten härom och belönades

sedan med en snabb karriär — enligt den av

A. L. Hamilton förmedlade traditionen (Anekdoter

till Svenska historien under Gustaf III:s regering,

Sthlm 1901, s. 54 f.).
1 Han slutade sin statstjänst

såsom postdirektör i Göteborg (1 800-1 8 1 6). Såväl

Hamilton som G. J. Ehrensvärd göra anspelningar

på Cederfellts klena förståndsgåvor; den förre ger

honom dock betyget »ej elak, blott obetydlig *,

medan Ehrensvärd tecknat en hätsk bild av den

unge uppkomlingen och kungafavoriten (Dagboks-

anteckningar förda vid Gustaf III:s hof, del 1

s. 167, Sthlm 1877). Att makarna Cederfellt till-

hörde Bellmans umgängeskrets har råkat falla i

glömska. Förutom den här meddelade dikten till

mamselle Göding finnes ytterligare ett belägg på
saken. I sina dagboksanteckningar (G. A. Montgo-

merys samling, R. A.) omtalar nämligen den mång-

intresserade landshövdingen och skriftställaren Gus-

taf Adolph Montgomery, P. A. Wallmarks måg,

att han på 1820-t. läste bevarade brev från Bell-

man till Pehr Cederfellt —- »en af Bellmans vän-

ner», som Montgomery uttrycker sig (meddelat av

fil. lic. Bertil Broomé). Versbiljetten till mamselle

Göding har måhända ingått i denna nu försvunna

brevsamling.

* Överskriften står i ms. under dikten och dateringen

(s. 100) i stället som överskrift. — Öfver i rubri-

ken och Drottningholm i dateringen äro otydligt

skrivna i ms.
1 Se ock C. J. Ekeblad, Gustaf III och hans gunstlingar, Sthlm

871, s. 1 1 f

.
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r. 6 kull = kulet, ruskigt, kallt. - - r. 7 kammar-

duk (av holl. kamerdoek): »et fint Lärft, som til-

werkas i Camerik eller Cambray och andra där-

omkring liggande Städer, ofta så fint, at et stycke

om 22 alnar ej wäger mer ån 6 å 8 lod» (Orre-

lius, s. 67).

S. 100.

r. 4 Ock var Kung vi mist igen. Gustaf IILs borto-

varo var av tillfällig art; senast den 24 aug. var han

åter på Drottningholm (Dagl. Alleh. 23
/s). I mitten

av juli hade kungen kommit tillbaka från sin resa

till Ryssland.

S. 101.

N:o 5J. Vhw 4 s. 6-6:1. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 87-88, Sthlm 1930.

Den durklingande namnsdagshyllningen till Lovisa

Grönlund (se ovan s. 36) färgas dels av skaldens

ljusa förhoppningar inför den stundande bröllops-

dagen, dels väl även av den finansiella uppmuntran,

som jämnt en vecka tidigare kommit honom till

del i form av 25 procents löneförhöjning i Nummer-
lotteriet, beviljad genom ett av Elis Schröderheim

kontrasignerat kungligt brev av den 18 augusti

(tryckt i Björkman s. 108. Se f. ö. Bellmansstudier

IV s. 87 f., Sthlm 1930).

r. 3 förklaras = uttalas, ges uttryck åt. — r. 8

Astrilds = kärleksgudens; se StU VII s. 40. — r.

1 5 Säkert = tryggt.
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S. 102.

N:o 54. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 149-150, 26

aug. 1777. — (EU 2 s. 101.)

Hyllningen till den åldrade statsmannen greve

Anders Johan von Höpken (f. 171 2, d. 1789)
får i Hwad Nytt? Hwad Nytt? följande presenta-

tion: »Wid genomläsningen af Hans Excellences,

Riks-Rådets, m. m., Herr Grefwe von Höpkens

makalösa Tal öfwer framledne Hans Excellence,

Riks-Rådet, m. m., Herr Grefwe Tessin, skref wår
lyckelige Hof-Secreterare Bellman dessa wersar:».

Höpkens berömda åminnelsetal över Carl Gustaf

Tessin hölls i Vetenskapsakademien den 25 mars

1 77 1, trycktes s. å. och utgavs även i översättning

till flera främmande språk. Bellman var f. ö. av-

lägset befryndad med Anders Johan von Höpken,

vilkens fader varit gift med en kusin till skaldens

farmor, professorskan Catharina Elisabeth Bellman,

född Daurer (se släkttavla i B. Hildebrand, Kungl.

Svenska Vetenskapsakademien, Sthlm 1939, s. 570).

r. 9 Astrilds, se föregående dikt. — r. 1 1 Jofur
= Jupiter; se StU IV s. 2J4.

S. 104.

N:o 55. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 153-156, 2

sept. 1777. — (EU 2 s. 100.)

Johan Simmingsköld presenterar dikten i Hwad Nytt?

Hwad Nytt? med följande ord: »Stockholm, den 18
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Augusti . . . De minsta stycken af wår qwicke

Skald, Herr Hof-Secreteraren Bellman, förtjena at

gömmas och förwaras ifrån wansklighetens wåld.

Jag skickar här et Impromtu, ej längesedan skrifwet,

då han war hos de Lärde och Patriotiske Bröderne,

Gamla Bergianska trädgården från väster.

T. v. Carlbergsallén (nuv. Karlbergsvägen), i bakgrunden t. h. om
trädgruppen huvudbyggnaden. Oljemålning av Herman Södersten,

1886. Stockholms Stadsmuseum.

Herr Banco-Commissarien och Herr Professoren

Bergius, som hushålla tilsammans, och, som på

deras ägendom, straxt bredewid Carlberg, i alla

hänseenden förelysa andra med sina efterdömen och

sin lykliga lefnad. Wår Bellman beskrifwer sit

besök hos dem på följande wis:». Dikten fångar

den vittert epikureiska och generösa atmosfären på
de mångintresserade brödernas malmgård Bergielund,

belägen på södra sidan av Carlbergsallén (se bild).
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Om Bergielund och den yngre brodern, Peter Jonas

Bergius, läkare och professor, se StU VIII s. go ff.

Den äldre av bröderna, Bengt Bergius (f. 1723,

d. 1 784), hade studerat för Sven Lager-Bring i Lund
och tillägnat sig dennes källkritiska metod; han vann

ett aktat namn både som utgivare av historiska

urkunder och sedermera som författare av praktiskt-

ekonomiska avhandlingar. Högt värde äger den

stora samling av brev i avskrift, som han donerade

till Vetenskapsakademien. Bröderna höllo troget

samman och förblevo ungkarlar, vilket Bellman

anspelar på med versen: 'I sömnens famn sin Iris

sakna'. Bengt Bergius protegerades vid slutet av

1750-t. av riksrådet Gustaf Boridé på Hesselby;

i dennes hem var Bellman något senare en trägen

gäst, och kanske var det där, som han stiftade

bekantskap med Bengt Bergius.

r. 2-16 ge en skildring av de lärda brödernas som-

martillvaro på Bergielund. — r. 3 Zephirens =
västanvindens. — r. 17 min middags-ro = mitt

middagsnöje; skaldens angenäma konfrontation med

bröderna Bergius och deras miljö.

5. 105.

N:o 56. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 153-156, 2

sept. 1777. — (EU 2 s. 99.)

I det ovan citerade stockholmsbrevet av den 1

8

augusti 1777 publiceras även denna dikt i Hwad
Nytt? Hwad Nytt?, med ingressen: »Icke länge
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sedan skref Herr Hof-Secreteraren denne wers til

Directeuren öfwer Kongl. Trägården, Herr Karl-

ström, och begärde några Blommor til en Bröst-

Berzius.

Oljemålning av J. J. Streng, 176 r. Bergianska Stiftelsen, Stockholm,
Foto i Sv. Porträttarkivet.

Bouquette:». Sceneriet i dikten är Kungsträdgården,

varifrån Bellman ett par år senare gav en detalj-

rik lyrisk teckning i Fredmans Epistel n:o 37. Iris

är säkerligen identisk med skaldens fästmö Lovisa
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Grönlund (se ovan s. 36). Hennes respekt för

direktörens vakande öga var inte omotiverad. Direk-

tören vid Kungliga Trädgården Anders Karlström

(f. omkr. 1735) hade nämligen god utblick över

blomsterprakten i parken från sin tjänstebostad, som

var belägen vid Östra Trädgårdsgatan, nuv. Kungs-

trädgårdsgatan nr 20, där även trädgårdsgesällen

Carl Kiellbom och åtta trädgårdsdrängar voro in-

logerade (ML 1780, Jacobs förs., fol. 96, S. S. A.).

r. 7 kronig: försedd med krona, kronprydd. — r.

9 gör ögats undran spridd: splittrar ögats förundran

(över parkens sevärdheter).

'. 106.

JV:o 57. Ms., 2 s. 4:0, samtida avskrift bland lag-

man J. F. Granschougs papper, i Odensviholms

arkiv. — Tryckt i Björkman s. 70, efter ms. (sam-

tida avskrift) i Nordiska Museet (nr 35200), samt

av R. Ekholm i Bellmansstudier, del 6 s. 97-98,

Sthlm 1934, efter ms. i Odensviholm.

Brevet, som i avskrift finnes på Odensviholm bland

kunglig sekreteraren J. F. Granschougs papper (se

om denne nedan s. 133), är möjligen adresserat

till Granschoug, som i så fall på skämt tituleras

'Högtärade Herr Farbror'. Av ingressen framgår,

att adressaten gjort Bellman en väntjänst genom
att utarbeta en inlaga av någon sort. Skaldens tack-

sägelse formar sig till ett av dessa stolliga och

harmlösa skämtbrev, som mycket uppskattades av
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samtiden. De många mot slutet namngivna perso-

nerna torde mestadels vara fingerade.

r. 11 Gudi; Nord. Mus.: 'Gud'. — r. 20 Ljung-

grens; Nord. Mus.: 'Lingrens',

r. 12 signum interrogationis (lat.) = frågetecken.

S. 107.

r. 6 blott ej i Nord. Mus. — r. 1 o ödmjuke; Nord.

Mus.: 'ödmiukste'.

r. 10 N:o Lotterie Contt = Nummerlotterikontoret,

där skalden sedan januari 1776 fungerade som sek-

reterare i Kungliga Nummerlotteridirektionen (se

StU III s. /Jjff.)-

5. 108.

N:o 58. Vhw 4 s. 6:2. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 99, Sthlm 1930.

Dikten ingår bland de av Völschow samlade

poemerna till skaldens fästmö, Lovisa Fredrica

Grönlund (se ovan s. 36). 'Fredrikas dag' fanns

ej upptagen i den tidens almanacka; måhända

uppvaktades Lovisa Grönlund i stället på Fredric-

dagen, vilken då som nu inföll den 18 juli.

*
Överskrift i Vhw: 'Den : : 1777'



130 Kommentar

5. iog.

N:o 59. Vhw 4 s. 6:1-6:2.— Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 96, Sthlm 1930.

IM ed sin stillsamma värme och innerliga ton hör

den lilla dikten till det vackraste av skaldens be-

varade verser till fästmön Lovisa Grönlund (se

ovan s. 36). Jfr f. ö. Bellmansstudier IV s. 96,

Sthlm 1930.

* Överskrift i Vhw: 'Den : : 1777'.

• r. 8 tycke == behag. — r. 12 ^fag> dig älskar mer

än mycke: jämför 'Af Vänner älskad mer än mycke'

(dikt n:o 10 strof 4 ovan).

S. 110.

JV:o 60. Vhw 4 s. 6:1. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, del 4 s. 95, Sthlm 1930.

Dikten är skriven till Lovisa Grönlund (se ovan

s 36). Med sitt passionerade språk och med slut-

radens anspelning på det egna hemmet gör den

närmast intryck av att vara tillkommen först efter

bröllopet den 19 december 1777, någon gång vid

jultiden under själva smekmånaden. Se f. ö. Bellmans-

studier IV s. 91 ff., Sthlm 1930.

* Överskrift i Vhw: 'Den : : 1777'.
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S. 111.

N:o 61. Vhw 4 s. 6:2-7. — Tryckt av O. Byström

i Bellmansstudier, dej. 4 s. 81-82, Sthlm 1930.

Dikten har tydligen tillkommit vid en morgon-

uppvaktning hos fästmön, Lovisa Grönlund (se

ovan s. 36), sannolikt i hennes föräldrahem vid

Drottninggatan. Röksinteriören med pigan Stina och

den lilla hunden Spädde, kaffekvarnen pä skänk-

skåpet, damborsten och det upp- och nedvända

talgljuset i dess stake erinrar starkt om de Verklighets-

kära genrebilder frän de gustavianska hemmen,
som Pehr Hilleström, skaldens intime vän, vid

samma tid fångade i sitt måleri. Se f. ö. Bellmans-

studier IV s. 81 fF., Sthlm 1930.

* Överskrift i Vhw: 'Den : : 1777'.

S. iiz.

N:o 62. Vhw 3 s. 2. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 71, Sthlm 1930.

Den odaterade strofen från förlovningstiden har i

likhet med den föregående framförts vid en morgon-

uppvaktning hos Lovisa Grönlund (se ovan s. 36).

Ordalagen skvallra om någon tillfällig misstämning

gentemot skalden från fästmöns sida. Se f. ö.

Bellmansstudier IV s. 70 f., Sthlm 1930.

* Överskrift i Vhw: 'Till thensamma\

r. 3 Astrild = kärleksguden; se StU VII s. 40.
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$. 113-

N:o 6j. Vhw 4 s. 2. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 78, Sthlm 1930.

Bordsvisan tillhör de av Völschow samlade dikterna

till skaldens fästmö, Lovisa Grönlund (se ovan

s. 36), som här iklätt sig herdinnan Iris' skepnad,

liksom i en av de föregående dikterna, n:o 56.

Se f. ö. Bellmansstudier IV s. 77 f., Sthlm 1930.

r. 4 Cyperns små stater: kärleksgudinnans hemvist;

se StU VI s. 68. — r. 6 fräta= frossa, äta glupskt.

,— r. 9 Bör, i stället för Bord', Borde.

S. 114.

N:o 64. Vhw 4 s. 2. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 97-98, Sthlm 1930.

Den framemot 'pingste-tid' skrivna dikten är riktad

till Lovisa Grönlund (se ovan s. 36) och hennes

syster Johanna Maria Grönlund (se ovan s. 72).

Den poetiska uppvaktningen tänkes tydligen fram-

förd av någon kvinna, som på ett eller annat sätt

står systrarna nära. Måhända är den ett brottstycke

ur något nu förkommet divertissement, som skalden

författat till fästmöns ära. Se f. ö. Bellmansstudier

IV s. 97 f., Sthlm 1930.

r. 6 pien, pjän, snörmakeribård, se ovan s. 76. —
r. 9 stubb af carmosin — underkjol av karmosin-

färgat (djuprött) tyg. — r. 14 de tysta Carlbergs
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hinder. Om Carlbergs slottspark se StU VII s. 98 ff.;

om Bellman på Carlberg se nedan s. 187 f.

S. 115.

AT
:o 65. Vhw 4 s. 3. — Tryckt av O. Byström i

Bellmansstudier, del 4 s. 97, Sthlm 1930.

Den till Lovisa Grönlund (se ovan s. 36) riktade

strofen har tillkommit 'Vid åskådande af en konstig

pung', varmed förmodligen avses något av fästmön

förfärdigat bandarbete, konstrikt virkat eller broderat.

r. 9 valknut: »Dubbelknut i form af en 8» (Da-

lin); en ofta brukad trohetssymbol.

S. j/6.

N:o 66. Egh. ms., 2 s. 4:0, bland lagman J. F.

Granschougs papper, i Odensviholms arkiv. —
Tryckt av Ada Rydström i Boken om Tjust, del 4

s. 68-69, Västervik 19 10, samt av R. Ekholm i

Bellmansstudier, del 6 s. 92-94, Sthlm 1934.

Det i ohämmad ungkarlsstil utformade skämtbrevet,

där skalden anspelar på sitt stundande bröllop, är

riktat till hans unge vän, kunglig sekreteraren

Johan Fredric Granschong (f. 1755, d. 1839) på

Odensviholm, vars alltjämt bevarade arkiv inrymmer

en rad dikter och brev från Bellman till bl. a.

Granschoug (se härom R. Ekholm i Bellmans-

studier VI, Sthlm 1934, s. 89 fp.). Den förmögne

G. var sedan 1770 delägare i Odensviholms stora
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gods i Tjust, som han sedan ensam övertog. Han
var en munter yngling, livligt intresserad av sång

och musik, och tillhörde under några glada ungkarls-

år i Stockholm på 1770-t. Bellmans och Elis

Schröderheims krets. Imiterande Bellmans supplik

för Ennes (n:o 3 ovan) riktade G. en versi-

fierad inlaga till sin vän Schröderheim med anhållano
om dennes förord hos kungen rörande en lagmans-

titel, och i dec. 1780 emottog den blott 25-årige

supplikanten mycket riktigt sin lagmansfullmakt,

kontrasignerad just av Schröderheim. G. vann med
åren en synnerligen aktad ställning i sin hembygd,

där han på gamla dagar allmänt benämndes Patri-

arken. Han utgav handböcker i lanthushållning,

upprättade en sockenskola och tog aktiv del i till-

komsten av Odensvi nya kyrka, vid vars invigning

1778 prydliga verser av G. upplästes. Odensvi-

holms nuvarande corps de logi uppfördes på 1780-t.

av G., vilken som insiktsfull lanthushållare gjorde

det gamla godset till en mönstergård. Den omhul-

dade lokaltraditionen, att Bellman på äldre dagar

skulle ha gästat sin vän G. på Odensviholm, saknar

sannolikt verklighetsunderlag. En utförlig biografi

över G. ingår i Ada Rydströms Boken om Tjust,

del 4, Västervik 19 10.

r. 15 *Pajjhos; ms.: *Phapos*.

r. 7 knrslädor — slädar med kur, övertäckta slädar.

— r. 9-1 1 den delen af det täcka Könet o. s. v.:

glädjeflickorna. — hoglandsvin: enklare franskt vin;

se StU IV s. 180. — vtåtsediaf: sedelmynt, se StU
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VI s. iöj. — Fader Trähand: politiegevaldigem

Petter Norstedt; se StU III s. 6j och Bellmansstu-

dier VI, Sthlm 1934, s. 94 fF. — Benedictius: ren-

hållningsentreprenören Magnus Benedictus, se ovan

Johan Fredric Granschoug.

Miniatyr i gouache. Odensviholm. Foto i Sv. Porträttarkivet.

s. 61. —
r. 12-13 de tijsta omgängen pä Baggens-

gatan, i Ståkens gränd ock pä Finska Slottet: be-

ryktade miljöer med tillhåll för det lätta gardet.

Om Baggensgatan och Stakens gränd se StU II s.

205 f. och g8. »Finska Slottets» belägenhet har ej

kunnat fastställas. — r. 14-15 jag reser snart till

Paphos länder o. s. v.: anspelning på skaldens före-

stående bröllop. Om Paphos, kärleksgudinnans älsk-
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lingsort, se StU VI s. 68. — r. 1 6 nopkins-mössa.

Nopkin: »noppigt tyg (av ylle, bomull eller linne)

»

(SAOB); jfr StU IV s. 260. — r. 22 pontak, ett

rött franskt vin, se StU IV s. 295.

S. 117.

r. 13-14 *Skaldgudinnornas; ms.: 'skalgudinnornas'.

r. 22 Anacreon: pseudonym för Bellman, se StU

VII s. 34.

S. 118.

N:o 6j. Sdn 3 s. 101-102 (egh. koncept och ren-

skrift). — (CU 2 s. 199.)

Den i koncept bevarade dikten till Elis Schröder-

heim (se ovan s. 15) har tillkommit såsom dedika-

tion av någon nu försvunnen utskrift av Parenta-

tionen över stolmakare Österman den 1 1 januari

1777 (StU IV n:o 17). Slutradernas anspelning

på att skalden numera befinner sig 'i Fröijas håf
gör det sannolikt, att även dedikationsdikten skrivits

under 1777, Bellmans bröllopsår, eller i varje fall

den närmast följande tiden.

* Överskriften har 'Österman' i ms. — r. 6 Ms. har

urspr. : 'Guden i sin Egen famn'; ändrat till: 'Guden

i sin röda hamn'. — r. 7 Ms. har urspr.: 'fram-

bär kärligt sin Orch ester'; ändrat till: 'raglar fram

med [?] sin Orchester'. — r. 8 Ms. har urspr.:

'med ny klang i stad ock håf; ändrat till: 'wid
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Apollos sång ock låf. — r. 8 och 10 *öck; ms.:

'ok'. — r. 1 2 Ms. har urspr. : Tå Ordens Ca-

pittlets wägnar'.

r. 12 Pä Bakcinaliska Capittlets vägnar: om detta

och Bellmans fingerade sammanslutning Bacchi Or-

den se StU IV s. // fF. — r. 13 Anakreon, se ovan

dikt n:o 66.

5. 119.

N:o 68. Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 53-54, 28

mars 1778. — (EU 2 s. 108-109.)

Hwad Nytt? Hwad Nytt? publicerar dikten med
följande kommentar: »Stockholm, den 20 Martii.

Wid tidningen, at en, äfwen härstädes, för sit

tänkesätt och sina egenskaper högt aktad Fru, i

Götheborg, borgat återwinna sin helsa, efter en

swår sjukdom, äro desse wersar meddelte: » . Namnen
på den från måsslingen tillfrisknade unga göteborgs-

frun och hennes ålderstigne make ha ej kunnat

fastställas.

S. 121.

N:o 6g. Vhw 6 s. 60.

Gravdikten är skriven över en fru med trestavigt

efternamn, eller möjligen förnamn. Notiserna om
dödsfall i stockholmspressen 1778 ha förgäves

genomgåtts för fastställande av den bortgångnas

identitet.

r. 5 Ömt = känsligt, gripande.

24. — B elUnan, Dikter till enskilda. II.
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122,

N:o yo. Stockholms Posten, nr 51, 11 mars 1779.

—

(EU 2 s. 1 1 2.)

Om diktens tillkomst meddelar Stockholms Posten:

»En Skald, hwars snille altid röjes i dess versar

skref denna lyckeliga Inpromtu, då Herrar Can-

cellie- och Commerce-Råderne Alströmer utnämdes

til Friherrar.» Bröderna Patric Alströmer (f. 1733,
d. 1804) och Clas Alströmer (f. 1736, d. 1794),
söner till den ryktbare skaparen av Alingsås manu-

fakturverk, upphöjdes av Gustaf III i friherrligt

stånd den 27 december 1778, på drottningens

kyrkogångsdag. Patric hade då främst varit verksam

som industriman i Alingsås, medan Clas ägnat

sina krafter åt lantbruket, speciellt fåraveln. Brö-

derna gjorde betydelsefulla insatser även som fri-

kostiga mecenater. Båda voro livligt intresserade

av teatern; Clas A. höll på 1770-t. en sällskaps-

teater i sitt hus i Göteborg (O. Levertin, Teater

och drama under Gustaf III, Sthlm 1920, s. 81 ff.),

och Patric A. kom såsom initiativtagare till Musi-

kaliska Akademien och aktiv befrämjare av den

gustavianska operans framväxt att göra en ban-

brytande insats inom svenskt musikliv. Han fram-

trädde även som tillfällighetsskald (se t. ex. en

patriotisk dikt av honom i Nya Alm. Tidn. 1773
s. 413). Med Bellman umgicks han redan 1773 i

den Stenborgska kretsen, där han tillsammans med
skalden framträdde som kvartettsångare (se härom

StU VIII s. 152 ff.). Sin tillgivenhet för Patric A.

demonstrerade Bellman längre fram med dedika-
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Patric Alströmer.

Teckning av J. T. Sergel. Kihls gård. Foto i Sv. Porträttarkivet.
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tionen 1779 av en vacker, egenhändig utskrift av

Parentationen över Lundholm (StU IV n:o 10).

Den Alströmerska brevsamlingen i UUB inrymmer

en och annan anspelning på det bistånd, som

Patric A. vid skilda tillfällen gav skalden. Den 1 2

]an. 1784 skriver sålunda A:s ombud i Stockholm,

kamreraren J. Fredholm: »Jag sänder en afskrift

af Hr Hofsecreteraren Bellmans revers med der

stående ringa afbetalning, hvaraf Hr Baron och

Commerce-Rådet finner närvarande status af den

Debitoren. » Och den 13 okt. 1783 hänvänder sig

boktryckaren fru Elsa Fougt till A.; hon förberedde

tryckningen av Bacchi Tempel, led brist på lämp-

ligt papper och anhöll om hjälp av A., som hade

papper på lager hos kamrer Fredholm: »dels för

min skull och dels för Bellmans, som min Herr

Broder ock gynnar, och för hvars räkning arbetet

går». Se härom: C. A. Brolén, Om Alströmerska

brefsamlingen i Upsala Universitets Bibliotek, Up-

sala 1 9 1 7, s. 1 o f.

r. 9 var ö = vår jord. — r. 1 1 Snillet = begåv-

ningen, talangen. — r. 1 5 Alströmer: »Framledne

Commerce-Rådet och Riddaren Herr Jonas Alströ-

mer, som både In- och Utrikes erhållit namn af de

Swenska Slögders Foster-far» (not i St. Posten).

5. 124.

N:o 71. Fsl 3 s. 13. — Tryckt av P. Hanselli i

Slätt-Blomman, Uppsala 1846, s. 60-61. — (EU
2 s. 331.)
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Satiren över Olof von Nackreij är vansklig att

datera. Här följes anspelningen pä att N. 'Börjar

ny Baronlig Ätt', vilket ägde rum den 27 decem-

ber 1778, då N., samtidigt med bröderna Alströmer

(se föregående dikt), av Gustaf III tilldelades

friherrevärdighet. Talet om den baronliga ätten är

kanske dock endast ett skämt. Skalden anspelar

nämligen även på mösschefen N:s mutförbindelser

med den kände ryske envoyén greve Ivan Öster-

man, vilken var stationerad i Stockholm från 1760
och rappelerades 1774. Satiren är vidare en para-

fras på den 1769 skrivna Bacchi-Ordensdikten

»Bacchi Härolder med guld och beslag» (StU IV
n:o 9) med dess bisarra heraldik och har samma
melodi som den; måhända pekar även detta mot

att den respektlösa visan om N. tillkommit redan

under frihetstidens sista år, omkring 1770. Det

dubbeltydiga heraldiska skämtet anknyter till N:s

vapensköld, som bl. a. ståtade med två hornprydda

hjortar. Den fjädrade hatten var hanrejens speciella

attribut. — Olof von Nackreij (f. 1728, d. 1783)
var son till en värmländsk brukspatron och hade

gjort en snabb juridisk karriär. Han blev 1 77

1

landshövding i Hallands län, 1776 i Kronobergs

och 1782 i Upsala län. Ehuru N. varit en av

mösspartiets ledande krafter, stod han alltså på
relativt god fot med den nya regimen. I Bellmans

påfallande fräna skämtdikt utmålas N. som en

kuriös partistreber, ständigt på jakt efter nya be-

fattningar och intäkter, gärna i form av ryska

subsidier. 'Till hvem friar du igen?', heter det

också, vilket må kommenteras med Elgenstiernas



142 Kommentar

uppgift, att N. »var i yngre åren åtskilliga gånger

förlovad, vilket ock en och annan gång bidrog

till hans befordran, men slog sedan alltid själv upp».

N. dog ogift som landshövding i Upsala; en up-

salabo, mamselle Risell, har också gjort den enda

bevarade avskriften av Bellmans dikt.

S. 125.

N:o 72. DGr 2 s. 59. — (EU 2 s. 284.)

Dikten är i DGr tillägnad skaldens väninna, fru

Anna Charlotta Schröderheim (se om henne StU

VIII s. 141 ff.), till vilken han därmed dedicerade

sin av samtiden mycket beundrade Parentation över

brännvinsbrännaren Lundholm den 15 oktober 1769
(StU IV n:o 10). Skalden anspelar i dedikations-

versen på det djupt kränkande angrepp, som den

unge Kellgren riktat mot honom i den förmodligen

på föråret 1778 skrivna satiren IMina Löjen, där

Bellmans diktning får följande karakteristik:

Anacreon, hvar är ditt lof?

En annan röfvat har din lyra,

Som quick i fylleriets yra,

Förtjusa lärt Priapi hof;

Som lik i otuckt med Chrysipper,

Och lika rik på vittra föl,

Ur Svenska krogars Aganipper

Sin ådra fyllt med dubbelt öl:

Hans Muser sig på Spinhus nära,

Hans Gratier ligga under cur,

Och uti Platskans Jungfrubur

Han Kärleks-Gudens språk fått lära.
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Om kontroversen mellan Bellman och Kellgren

se f. ö. O. Byström, Kring Fredmans Epistlar,

deras tillkomst och utgivning, Sthlm 1945, s, 40 ff.,

63 ff.

5. 126.

N~:o yj. Vhw 6 s. 56-57. Ett ms., samtida avskrift,

som ingick i Adolf Bellmans, sedermera Isidor Bon-

niers samling, har ej varit tillgängligt för denna ut-

gåva. — (EU 2 s. 113.)

Den vackra gravdiktens överskrift lyder i A Bn:

»Wid Mamselle Sofia Ulrica Lindströms graf, som

afsomnade i sin späda ålder den 2 Febr: 1779».
Den lilla döda, Sophia Ulrica Lindström, var äldsta

dotter till skaldens svåger, kryddkrämaren Martin

Lindström (se ovan s. 69). Enligt Kungsholms

församlings dödbok (S. S. A.) avled hon vid två

års ålder av »kappor» den 3 februari 1779 ocn

begrovs i Clara kyrka den 6 februari. Blott tre

veckor tidigare hade döden bortryckt hennes enda

syster, Gustava Fredrica, vilken avled av »tårsk»

den 14 januari, sex veckor gammal. Den hårt prö-

vade familjen Lindström hade nyligen överflyttat

från det Grönlundska huset vid Drottninggatan till

Kronobrännerihuset på Kungsholmen (kv. Brygga-

ren nya, nr 6, å nuv. sjukhuset Eiras tomt), där

Martin Lindström tillträtt befattningen som bokhål-

lare vid Kronobränneriet.

r. 5 slutar = sluter. — r. 10 vädrens = vindarnes.

— r. 13 snälla fart = snabba färd, levnadslopp.
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S. 127.

Ar:o J4. Vhw 6 s. 1 1 5-1 16.— Tryckt i R. Steffen,

Bellman och hans diktning, Sthlm 1908, s. 143-144.

De tre stroferna äro i Vhw, jämte några andra

dikter, införda under huvudrubriken Inpromptuder;

de ge glimtar från en sommarutrlykt med båt över

Carlbergssjön till Lilla Hornsberg på Kungsholms-

landet, som skalden deltager i under någon för

oss okänd värdinnas auspicier. Lilla Hornsberg vid

Carlbergskanalen (se bild) hade på 1760-t. av-

söndrats från den sydväst därom belägna egendomen

Hornsberg (Sankt Eriks årsbok, 1909 s. 27) och

inrymde ett mindre näringsställe, som tack vare sin

lantliga position med vacker utsikt mot staden blev

ett omtyckt utflyktsmål för stockholmarna. Vid

denna tid innehade grosseuren Johan Philip Möller

både Stora och Lilla Hornsberg; på sistnämnda ställe

höll spannmålsmätaren Lars Lundholm och hans

hustru utskänkning (krog nr 672; ML 1780, Kungs-

holmen fol. 555-56, S. S. A.).

r. 1 5 Bagage = patrask, sämre folk. — r. 1

8

fastage: »Stort laggkärl för vin, brännvin, o. s. v.

Fat» (Dalin).

S. 128.

r. 5 slupar: här väl närmast en sorts större rodd-

båtar, eventuellt s. k. salsslupar, som roddes och

voro försedda med en kajuta akteröver.
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S. 129.

ÄT:o 75. Vhw 6 s. 111. — Tryckt i R. Steffen,

Bellman och hans diktning, Sthlm 1908,5. 144-145.

Namnsdagsbarnet Catharina tillhörde tydligen skal-

LilJa Hornsberg frän norr.

I förgrunden Carlbergskanalen. Blyertsteckning 9 juli 1833, i skiss-

bok av okänd konstnär. Stockholms Stadsmuseum.

dens vänkrets och var ogift; hennes identitet kan

ej närmare fastställas. Dikten är i Vhw införd

under huvudrubriken 'Namns dagar'.

S. 130.

N:o 76. Esr (egh., se StU III s. 88-90), DGr 4 s.

108-110, Eht s. 372-374. — Dagligt Allehanda,

nr 242, 23 okt. 1779. — (EU 2 s. 317-318.) —
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Såväl DGr som Eht återgå på Esr, där dikten före-

ligger i en något senare, omarbetad version (se

StU III).

Sorgedikten, som av Bellman med avsevärda för-

ändringar infördes i En Stuf Rim följande år

(StU III n:o 28), är ägnad minnet av friherrinnan

Maria Elisabeth Hermelin (f. 1755, d. 1779), vil-

ken den 7 oktober avlidit på Stenarsbyns vackra

bruksegendom i Dalsland (numera kallad Kristine-

dal) och senare j ordades i Strömnerska graven i

Maria kyrka i Stockholm. Hon var dotter till en

bekant stockholmare, bergsrådet Samuel Sandels,

herre till Ingemarshof vid Roslagstull, en av den

gustavianska epokens främsta malmgårdsanlägg-

ningar; sedan 1773 var hon gift med assessorn i

Bergskollegium, sedermera bergsrådet friherre Samuel

Gustaf Hermelin (f. 1744, d. 1820), till vilken

Bellmans dikt riktar sig. En yngre bror till fri-

herrinnan H. var den blivande fältmarskalken

greve Johan August Sandels, hjälten i Fänrik Ståls

sägner, vilken f. ö. blev gift med en dotter till

bergsrådet H. i hans andra äktenskap. Hermelin

var en både som karaktär och nitisk representant

för bergshanteringen högt aktad man, som längre

fram gjorde banbrytande insatser för Norrbottens

järnindustri och vid sidan härav utförde ett pionjär-

arbete med det stora Hermelinska kartverket över

Sverige. Hans oegennyttiga verksamhet åsamkade

honom svåra förluster, och vid 1800 års riksdag

tilldelades han därför en statspension. — Makarna

H.. hade musikaliska intressen, att döma av det i
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familjens förmak befintliga klaver, som förtecknas i

den unga friherrinnans bouppteckning 1779 (R. A.)

och där värderas till endast 5 rdr, medan bergs-

rådets i sex små rödmålade skåp förvarade mineralie-

samling åsattes ett värde av hela 50 rdr.

5. 131.

r. 1 vädren = vindarne. — r. 3 sank = sjönk.

S. 133-

N:o 77. Str, dedikation (egh.). — (EU 2 s. 1 16.)

Dikten utgör en dedikation i en egenhändig utskrift

av Bacchi Tempel 1779 (StU V s. 1 ff.) till

skaldens välgörare, hovgravören Pehr Suther (f. 1 7 1 9,

d. 1789). Denne hjälpsamme och högt aktade konst-

älskare hade som guldsmed och juvelhandlare samlat

en betydande förmögenhet. I sitt av Jean Eric

Rehn ritade, stilfulla palats vid östra sidan av

Adolph Fredricstorg (se bild) hopbragte han en

av huvudstadens främsta samlingar av konst, pretiosa

och böcker, (se härom O. Granberg, Svenska konst-

samlingarnas historia, del 3 s. 79 ff., Sthlm 193 1).

S. var medlem av Målareakademien, hade Pehr

Hilleström boende som hyresgäst i sitt hus och

umgicks flitigt med den gustavianska konstens

koryféer; till hans författarvänner hörde, förutom

Bellman, även Johan Wellander. I hans bouppteck-

ning (Nedre Borgrätten, S. S. A.) värderas Sutherska

huset till 15000 rdr, medan den även kvalitativt

imponerande samlingen av målningar, gravyrer och
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skulptur stannar vid det blygsamma beloppet av

567 rdr. S. bedrev tydligen en omfattande låne-

rörelse. Bland säkra fordringar (13463 rdr) upp-

räknas bl. a.: pä konsertmästaren J. D. Zander

(250 rdr med 6 % ränta), överintendenten C. F.

Adelcrantz (1 000), judarna Aaron Isaac och Isaac

Michaelsson (1 000), professor Pehr Hilleström

(100 rdr, utan ränta), excellensen greve Johan

Gabriel Oxenstierna (150 rdr med 6% ränta) och

ekonomiintendenten Johan Fischerström (70 rdr).

Som osäkra låntagare upptagas bl. a. A. F. Ristell

(212 rdr), Johan Sevenbom (41), Anders Odel

(75) och Johan Wellander (172 rdr). »Diverse

gamla osäkra fordringar efter bok » anges till drygt

3000 rdr.; måhända hade S. där /även inräknat

sina eventuella utlägg för Bellman.

r. 13 Årtalet 177 g är av skalden skrivet över ett

tidigare, nu oläsligt årtal.

r. 5 alcove: den gärna elegant utformade sängnischen

i sovrummet, där en förmögen herre som Suther

kunde ta emot vänner och klienter. — r. 9 Blij

öm: låt känslorna tala.

S. 134.

N:o 78. FHS s. 1 08-1 10. — (CU 3 s. 66-68.)

Enligt FHS (registret) är detta stycke »hämtadt

ur ett Dagligt Allehanda som Förf. lät trycka på

Kamreraren Herr J. O. Schagerströms och Dem.
IM. C. Risells bröllopsdag». Den målande morgon-
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skildringen från Clara-trakten med Astrilds rondeau

är alltså endast ett fragment av en längre bröllops-

skrift, ett fingerat tidningsnummer (jfr StU VIII

Sutherska huset

vid östra sidan av Adolph Fredricstorg. Foto för » Stockholm
1897». Stockholms Stadsmuseum.

s. 179), varav inget exemplar för närvarande är

känt. Om brudparet, kamreraren i Krigskollegiet

Johan Olofsson Schagerström (f. 1742, d. 1794)
och Margaretha Catharina (Greta Cajsa) Risell,
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som vigdes i Stockholm den 18 maj 1780, se

J. Kleberg, Krigskollegii historia,, biografiska anteck-

ningar 1630— 1865, Sthlm 1930, s. 294, samt

StU III s. 107 f. och VI s. 201 not. Greta Cajsa

S., som i likhet med sin make kom att tillhöra

Bellmans intima vänkrets på 1780-t., var dotter

till professor Nils Risell i Upsala och syster till

mamselle Ulrica Maria Risell, som genom sin syster

och svåger också blev lierad med Bellman och i

likhet med Johan S. skapat sig ett namn som nitisk

samlare av skaldens dikter. Johan S. blev 1779
medlem av Par Bricole, samtidigt med dr Johan

Pilgren, Bellmans svåger. Uppgiften i StU III,

att Johan S. dog redan 1793. är felaktig; efter

att i dec. 1793 ha fått avsked från' Krigskollegiet

avled han den 9 nov. 1794 på sin gård Ashusby,

belägen i Norrsunda socken i Upland. Det var en

frälselägenhet, även kallad Östergården, som ma-

karna S. inköpt 1788 för 1666 rdr och försett

med ett rikt och ståndsmässigt bohag. Biblioteket

inrymde bl. a. »Bellmans Bref och skrifter», vär-

derade till en skilling (!) och säkerligen omfattande

bl. a. det innehållsrika samlingsband av skaldens

dikter, som nu finnes i Kungl. Biblioteket (Vf 14).

Ur S:s bouppteckning (16 jan. 1795, F:9, Upsala

Landsarkiv) må f. ö. noteras, bland osäkra fordringar:

»I Herr Hof Secreteraren Carl Michael Bellmans

Concours en bewakad fordran efter åtskillige sär-

skildte Förskrifningar» — 1000 rdr
1

; samt bland

skulder en till »Herr Cammar Skrifware Hvalin

1
Jfr Björkman s. 154 fF., rör. Bellmans konkurs.
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såsom innehafware af Herr Hof Secreteraren Bell-

mans 2^ Reverser med Herr Camereraren Schager-

ströms dera teknade borgen» — 128 rdr. För änke-

fru S. och hennes tre minderåriga barn blev be-

hållningen i boet 2214 rdr. Eftersom Bellmans

skuld till sterbhuset uppgick till nästan halva

detta belopp, kunna makarna S. med skäl räknas

till skaldens mest generösa långivare. — Att bröl-

lopshyllningen till makarna S. lokaliseras till Clara-

trakten, sammanhänger med att de fingo sin bostad

där. Som ungkarl hade Johan S. bott i Drott-

ninggatan nr 50, grannhus till den Grönlundska

fastigheten (ML 1780, S. S. A.), och som nygift

var han bosatt strax intill vid samma gata, i nr 54,

där även hans farbroder, bankokommissarien Johan

Schagerström, logerade (TL 1781, S. S. A.). Däri-

från flyttade krigskamreraren med fru och tre pigor

till Hamngatan nr 17, vid hörnet av Malmskill-

nadsgatan, där han blev granne med målaren pro-

fessor Pehr Krafft, som 1779 hade utfört det kända

porträttet av Bellman, nu på Gripsholm (TL 1785,

S. S. A.). "

r. 4 kring Clara- 1rakten: där bosatte sig de nygifta

(se ovan). — r. 5 intaga = inhämta. — r. 8 knij

= knyst. — r. 10 discantade= visslade, sjöng. —
r. 1 o- 1 1 Hönsgummans visa: om denna utomordent-

ligt populära visa, författad 1 7 5 1 av kyrkoherde

O. P. Carelius, se StU VI s. 2ÖJ f. och musikbila-

gan där nr 17. — r. 12-13 Movitz blåste en Con-

cert: Fredmans Epistel n:o 51, som sannolikt för-

fattades 1773. — Tornväktarn i Clara, se StU I
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s. CXIX f. — r. 1 6 Lätta Dragonerne: här avses

förmodligea »lätta gardet», glädjeflickorna. — r.

1 8 Fader Mollberg, se StU V — r. 20-21

Jöran-Helsingsgräud, Göran Helsinges gränd i

Gamla stan, se StU I s. CV.

5. 135-

r. 17 *sjelft; FHS: 'sjelf.

r. 2-3 en oändligen vacker Skapnad, prydd med ett

koger, en bindel och ett bloss: kärleksguden Astrild;

se om denne StU VII s. 40. — r. 4 Rondeau (fr.):

lyrisk dikt, med anor från medeltidens Frankrike,

bestående av 12-14 versrader, vanligen fördelade

på tre strofer av olika längd.

S. 136.

r. 2 1 lustbägare: »ett slags bägarform ig fyrvärkeri-

pjäs som utkastar 'bukett' av stjärnor o. d., eld-

bägare» (SAOB). — r. 25 klockorna ringa till

bönen: till morgongudstjänsten, ottesången. — r. 29

Christian Wingmark, se StU I s. XIX.

5. 137.

N:o 79. Stockholms Posten, nr 129, 10 juni 1780.
— (EU 2 s. 121.)

Den fullständiga överskriften i Stockholms Posten

lyder: »Til Biskopen i Götheborgs Stift, Herr

Doctor Wingård, på den 1 Junii 1780; af en

ibland dess Församlings Inwånare, wår lyckelige
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Johan Wingårå.

Oljemålning av Pehr KrafFt d. ä., omkr. 1780. Wingård bär om
halsen det faddertecken med Gustaf III:S bild, som tilldelades fadd-

rarna vid kronprinsens dop 1778. S:t Jacobs församlings fattigvårds-

Styrelse, Stockholm. Foto i Sv. Porträttarkivet.

och wittre Skald, Hr. Hof-Secreteraren Bellman.»

Det är alltså såsom medlem av Jacobs församling,

där Johan Wingård sedan 1775 varit kyrkoherde,

som Bellman riktar en hälsning till den nykorade

biskopen. Skalden hade sedan sitt giftermål 1777
varit bosatt i bryggaren Abraham Westman Lorens-

25. — Bellman, Dikter till enskilda. If.
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son d. ä:s fastighet vid Lästmakaregatan, nuv.

nr 28-30, där han bodde till och med 1781 (G.

Bolin, Bellmans bostäder 1777— 1785, i Bellmans-

studier 2, Sthlm 1926, s. 24). Johan Wingara
(f. 1738, d. 18 18) intog såsom överhovpredikant

hos änkedrottningen en framskjuten plats vid det

gustavianska hovet och åtnjöt med sitt koncilianta

väsen både Lovisa Ulricas och Gustaf III:s bevå-

genhet. En maliciös skildring av den pompösa

ceremoni i Slottskapellet, med vilken den magnifike

prelaten den 11 juni 1780 installerades i biskops-

ämbetet, ingår i G. J. Ehrensvärds Dagboksanteck-

ningar (del 2 s. 222 ff., Sthlm 1878).

r. 6 tidning = underrättelse, nyhet: — kring Zions

gärdar: inom den kristna församlingen. — r. 7

Palladium (lat.; grek. palladion): eg. helig skydds-

bild, föreställande gudinnan Minerva (Pallas Athene);

här avses biskopskorset, biskopsämbetet. — r. 9 sin

lampa värdar: fyller sitt höga kall.

S. 138.

N:o 80. Vhw 6 s. 63-65.

Hos den förmögne hovgulddragaren Widman och

hans familj (se om dem f. ö. StU VI s. 6g ff.)

var Bellman på 1780-t. en trägen gäst. W. ägnade

sig flitigt åt ordenslivet, var medlem av bl. a.

Par Bricole, Timmermans- och Arla Coldinu-

ordnarna och förmodligen även av den rojalistiska

Augusti-Orden; han uppräknas nämligen bland de
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stockholmsborgare, som av Gustaf III medaljerades

»för visad trohet och mandom» vid augustirevolu-

tionen (se StU VII s. J/). Peter (Pehr) Widman
(f. 26 nov. 1735, d. 15 jan. 1790) tillhörde en

upländsk prästsläkt; föräldrarna voro komministern

i Ed och Sollentuna Sven Widman (d. 1772),

som långa tider på grund av »huvudsvaghet» var

oförmögen till tjänst, och Beata Charlotta Tran-

berg (d. 1782). Peter W. hade tidigare, sedan

1764, varit gift med Sophia Christina Borgström,

som var dotter till en såpfabrikör i Stockholm och

dog i maj 1778 vid 31 års ålder, efter att ha

gett livet åt sitt fjärde barn, sonen Peter (om
barnen W. se StU VI s. 7/ f.). Sitt andra, av

Bellman besjungna bröllop firade W. den 20 juni

1780 med Helena Margaretha Schmidt (f. 175 1,

d. 1829), dotter till bergsfogden vid Nya Koppar-

berg Johan Schmidt. Bruden hade så sent som i

november blivit änka efter sin förste man, hatt-

stofteraren och handlanden Jacob Fischer; efter

Widmans bortgång gifte hon sig för tredje gången

1794 med kamreraren i Kammarkollegium Carl

Fredric Stråle af Ekna, vilken hon likaledes över-

levde. Gulddragare W. var enligt 1780 års M L
(S. S. A.) bosatt i huset Salviigränd nr 5 (rivet

1 93 1; se bild StU VI s. 7/), där hans hushåll

uppgick till 1 3 personer, däribland fyra gesäller,

en lärgosse, en dräng och två pigor. Av W:s bo-

uppteckning 1790 (S. S. A.), som utvisar en be-

hållning på nästan 40 000 rdr, framgår, att han

bedrev sin verksamhet som gulddragare dels i Gamla
stan och dels i Södertälje, där han ägde fastigheten
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Stora Jovisgatan nr 6. Han hade utestående ford-

ringar på drygt 20000 rdr, delvis mot panter;

den kände skådespelaren Abraham de Broen hade

sålunda fått lämna sitt av Jac. Kock signerade

guldur med kedja och urnyckel som säkerhet för

ett lån på 60 rdr. Kungen och hans båda bröder

voro skyldiga ansenliga belopp, förmodligen för

gulddragerivaror; en rad vänner till Bellman åter-

finnas även bland gäldenärerna, såsom Elis SchrÖder-

heim (269 rdr), Johan Fischerström (50 rdr),

generallöjtnant Johan Diedrich Duwall (28 rdr),

överstelöjtnant Nils Fries (1 1 rdr), kornetten C. M.
Völschow (215 rdr; tillhörde "W:s nära vänner

och bevittnade hans testamente juli 1788) och

hovkamrer Anders Elfman (90 rdr) — samtliga

dessa med undantag av Schröderheims skuld upp-

tagna bland W:s osäkra fordringar. Dit fördes även

Bellmans egen skuld till W. på 100 rdr, enligt

förskrivning av den 4 mars 1786. — Av skaldens

umgänge med gulddragaren och hans familj ha

några glimtar bevarats i en gammal anteckning

rörande W:s dotter Catharina Sophia, vilken var

född 1776, gifte sig 1794 med ryttmästaren
<
Carl

Wilhelm Wenus och levde ännu_på 1 8j6p-t. : Hon
»hade fått gåfvan af ett gladt och vänligt sinne;

hon skref vers med mycken lätthet och hjälpte

alla som bådo henne om några rim vid jul och

andra festligheter. I hennes fars hus umgingos

Bellman och Lidner m. fl. Hon erinrade sig sär-

skildt en vintermorgon, då hennes fars födelsedag

firades af dessa herrar, som utklädda till tornväktare
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spelade en kvartett.
1 Hon och hennes bröder plägade

stä vid nyckelhålet och titta på Bellman som kom-

ponerande slog några accorder på lutan och sedan

skref eller sjöng» (Murrayska familjearkivet, del 5

s. 1 49, Vetenskapsakademiens Bibliotek; meddelat

av professor N. V. E. Nordenmark).

'''Överskriften i Vhw har 'Herr Widman*.

r. 9 Cijthern, Cythera: kärleksgudens hemvist. —
r. 15 Ceres' altar. Ceres: grödans och växtlighetens

gudinna hos romarne. Bröllopsfesten ägde förmod-

ligen rum på Widmans vackra egendom Elfvik på
Lidingön, dit dikten i så fall kan lokaliseras.

5. 139-

r. 3 vädret = vinden. — r. 6-8 Luften spelar, frisk

och sval, o. s. v.: en verbalt närstående parallell till

detta natursceneri finnes i den ett år äldre hyll-

ningsdikten till Sophia Magdalena, 'Drottningholm,

din pragt förkjusar\ strof 1 (StU VII n:o 38). —
r. 13 ^fophur = Jupiter; se StU IV s. 234.

S. 141.

N:o 81. Vhw 6 s. 119. — (VU 2 s. 351.)

Kornetten Carl Matthias Völschow (f. 1736, d.

1 80 1) tillhörde åtminstone mellan åren 1780 och

1 Härmed åsyftas förmodligen Bellmans divertissement på Wid-
mans födelsedag 1787 (StU VI s. 77 ff.), bland vilkas medverkande
Lidner dock ej omnämnes.



Kommentar

1790 Bellmans förtrogna vänkrets; bl. a. umgingos

de bada flitigt hos den gemensamme vännen hov-

gulddragaren Widman (se ovan). Völschow var

son till fabrikören Emanuel V. i Stockholm och

broder till kammarfrun på Svartsjö hos änkedrottning

Lovisa Ulrica fru Elisabeth Christina de Brunck

(se inlagor av V. i hökaren Olof Ströms konkurs-

akt, 1785: 12, S. S. A.).
1 Han inträdde 1759

som korporal i Östgöta kavalleri, bevistade pom-

merska kriget till 1761, avancerade 1773 till

kornett och erhöll som sådan 1799 transport till

Adelsfaneregementet. Såsom instruktör vid Borp-er-

skåpets kavalleri i huvudstaden utgav han 1789
av trycket ett exercisreglemente för kåren. Enligt

' hans minnestalare i Par Bricole J. D. von Engeström

författade V. även vittra alster: »Man har hört

dem ifrån Scenen och mötte af almänhetens bifall

hafva de vunnit en hedrande stämpel» (Biographica,

Völschow, K. B.). V. levde i knappa ekonomiska

omständigheter, men »ända til sena hösten af sin

lefnad vänskapsfull och munter» vann han en stor

umgängeskrets, närmare bestämt 716 »Sup Bröder»,

1 Elisabeth de Brunck upptages endast i Hofkalendern för 1782
såsom kammarfru hos änkedrottningen. I 1780 års ML (Clara fors.,

S. S. A.) tituleras hon »danska kommerserådsänkan». Hon var då bo-

satt i kv. Lappen nr 40 (där nu Centralstationen ligger), och där

bodde även hennes son Fabian, då 19-årig fänrik vid Arméns flotta,

samt brodern Matthias Völschow. — I avskrift av Völschow linnes

en dikt, möjligen författad av honom, vid systersonen löjtnant Fabian

de Bruncks bröllop med fröken Catharina Wrangel af Lindeberg den

27 okt. 1793 på Stora Ekeby (Vs 104 a, s. 65-66, K. B.). Vid Völ-

schows bortgång 1801 var dåvarande kapten de Brunck hans ende
arvinge (V:s bou., S. S. A.); de Brunck hade tillhört Västmanlands
regemente och var vid denna tid bosatt på Asby vid Strömsholm,
Gunnar Mascoll Silfverstolpes föräldrahem i senare tid.
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enligt hans egen omsorgsfulla förteckning (Vs 104,

s. 1 1 7 ff., K. B.). Han avled efter långvarig sjuk-

dom och begrovs pä Johannes kyrkogård. Starkt

intresserad av ordenslivet tillhörde V. bl. a. Arla

Coldinuorden, Timmermansorden samt den äldsta

medlemsuppsättningen inom Par Bricole, där han

nådde befattningen som förste £eneral0rdningrsman.

Mest känd blev han som »Bacchi arkivarie», out-

tröttlig samlare av glada visor, tillfällighetspoem,

ordensparentationer o. dyl. Hans stora avskriftssam-

lingar skingrades tyvärr tidigt, men betydelsefulla

delar av dem ha infogats i Par Bricoles arkiv och i

Kungliga Biblioteket. Genom V:s ingripande har

bl. a. ett mycket stort antal dikter av Bellman räd-

dats åt eftervärlden, och bland samlare av bellmaniana

intar den initierade och ständigt påpasslige kornetten

Völschow en obestridd rangplats. Om V:s samlingar

se Nils Afzelius i Bellman lever an, Sthlm 1949,
s. 39 ff. — Bellmans strof om åskvädret är i Vhw
införd under huvudrubriken: Impromptuder.

* Överskriften: Völschow; Vhw: 'mig'.

r. 6 Jofur, se föreg. dikt. — r. 8 vädrets =
vindens.

5. 142.

N:o 82. Vhw 6 s. 112. — Tryckt i R. Steffen,

Bellman och hans diktning, Sthlm 1908, s. 145.

Dikten på Regina-dagen, den 7 september 1780,

är skriven till en för oss okänd fru Regina, tyd-
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ligen i hennes dotteis namn. Den är i Vhw in-

förd under huvudrubriken: Namns dagrar.o

*
Överskriften: Regina-dagen ; Vhw: 'Reginae Dagen'.

S. 143-

N:o 8j. Egh. ms., i s. 4:0 (med trol. egh. namn-

teckningar av resp. undertecknare) i Sällskapet Bell-

mans Minnes samlingar; har tillhört Adolf Bellmans

samling. Vhw 6 s. n r. — (EU 2 s. 122.)

Den av skalden, hans maka och svägerska Jeanne-

Marie Grönlund (se om dem ovan s. j6 och 72)
egenhändigt undertecknade dikten torde i denna

' version vara riktad till svågern Martin Lindström

(se ovan s. 69), som på sin namnsdag den 10

november brukade få versifierade hyllningar av

Bellman. I Vhw är emellertid tilltalsnamnet 'Martin'

utbytt mot 'Matte' och strofen försedd med över-

skriften 'Till Corneten Matthias Völschow — 1780'

(under huvudrubriken: Namns dagar), varför dikten

tydligen även använts som namnsdagshyllning (på
Matthias-dagen den 24 februari eller snarare skämt-

samt på Martin-dagen den 10 november) till vännen

Carl Matthias Völschow (se om honom ovan s. 157).

Den av Eichhorn (EU 2 s. 388) lanserade upp-

giften, att poemet är skrivet till den från England

nyligen hemkomne målaren Elias Martin, torde

vara felaktig.

Överskriften i Vhw: 'Till Corneten Matthias Völ-

schow — 1780'. — r. 3 Martin; Vhw: 'Matte'.
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— r. i 1-12 Vhw har endast undertecknarnas initial-

bokstäver: C: B:', J: M: G:' och 'C: M: B'.

5. 144.

N:o 84. Vhw 6 s. 112.

Rimmet om penningpungen riktar sig till en okänd

adressat och är i Vhw infört under huvudrubriken:

Juhl klappar.

r. 6 ducater, guldmynt, se StU VIII s. 101.

S. 145-

IV:o 85. Mina Tidsfördrif, nr 5 s. 20, 18 aug.

1780. — (EU 2 s. 304.)

Den livfulla och av Bellmans stilkonst alltigenom

präglade versbiljetten bär i Mina Tidsfördrif föl-

jande överskrift: »Bill et ifrån en känd Poet til

en af sina Wänner, en Utlänning, hwilken äfwen

som Poeten wid det tilfället war sjuk». Adressaten

kan identifieras med den fränsyske kormästaren vid

Kungliga Teatern Francois Rousseaux De Chatillon

(f. 1729, d. 1802 — ej 1789, såsom J. F. Wik-
ström och Dahlgren uppge). Denne hade kommit

till Sverige såsom skådespelare och sångare vid

Adolph Fredrics franska teatertrupp, tillhörde ett par

år även den Monvelska truppen och var 1778

(1 772?)—88 förste kormästare vid Kungliga Tea-

tern (F. A. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms

Theatrar, Sthlm 1866, s. 424, 571-72). Vid mitten
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av 1760-t. fungerade Ch. även såsom sånglärare

åt Clas Julius Ekeblad, vilken i sin dagbok tecknat

en beundrande bild av Ch. som den naturligt älsk-

värde och kultiverade fransmannen. I maj 1765
gjorde Ekeblad en utflykt till Lorentzbergs utvärds-

hus (se om det StU VI s. 36 f.): »J y avois

ammené mon maitre å chanter, å fin de lui temoigner

quelque politesse; Que les Francois sont d'aimable

gens, combien ils nous humilie, puisque Ton trouve

parmis les gens de moindre etat une politesse, des

maniéres si recherché, que nos gens de cour seroient

encore une foi plus orgueilleuse s'ils en avoient

seulement 1'ombre» (C. J. Ekeblads Journal, le

14:6 s. 366, K. B.). — Med sin första hustru,

Marie Thérése Restier, hade Ch. en dotter, Cat-

herine Le Roi, vilken i likhet med sin franske

make också ägnade sig åt teatern. Bouppteckningarna

efter henne och modern 1 7 9 1 och efter Ch. själv

1802 (Nedre Borgrätten, S. S. A.) skvallra om
de franska flyttfåglarnas derangerade affärer: nipper,

silver och teaterkostymer voro pantsatta, och den

gamle kormästaren hade blott »några obetydliga

franska och italienska böcker» i behåll från sina

glansdagar vid scenen. Av Ch:s dotterson, språk-

mästaren och sufflören Auguste Honoré Le Roi,

»en den skönaste yngling», har gubben Gjörwell

gett en hänförd skildring i ett brev 1805 till sin

dotter fru Lindahl (tryckt i B. Schöldström, Förbi-

skymtande skuggor, Sthlm 1883, s. 90 f.).

r. 2 yra = yrsnö. —- r. 4 en Phoebi Son: en konst-

när, sångare, Phoebus Apollos ättling. — r. 8 Po-



Kronprins Gustaj Adolph.

Pastell av Gustaf Lundberg, 1779. Den ettårige prinsen leker med
serafimerorden. Gripsholm. Foto i Nationalmuseum.
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tenza. Den dansk-italienske tenorsängaren Michel

Angelo Potenza (f. omkr. 1723, d. 1800), berömd

kraft inom operabuffan och den ledande sång-

pedagogen i Köpenhamn, hade i juni 1772 gett

ett par konserter i Stora Riddarhussalen och Orange-

riet i Kungsträdgården, i samband med festlig-

heterna vid Gustaf IILs kröning. Till hans elever

hörde Bellmans vän, den gustavianske storsångaren

ChristofFer Karsten. Se Dansk Biografisk Leksikon,

del 18 s. 493, Köpenh. 1940, J. Flodmark i Sveriges

Teaterhist. Samfunds årsskrift 191 2, s. 5, och P.

Vretblad, Konsertlivet i Stockholm under 1700-

talet, Sthlm 19 18, s. 186 f. — r. 2 1 siden-hatt och

värja tillhörde den officiella läkarkostymeringen.

S. 146.

r. 4 spets-glas: starkt avsmalnande glas på fot, av

liknande typ som våra brännvinsglas. — vin de

Cap, kapvin, se StU III s. 18g.

S. 147-

N:o 86. Stockholms Posten, nr 111, 16 maj 1781.— (EU 2 s. 124.)

Stockholms Posten, som redan den 2 1 februari s. å.

publicerat en, troligen av Johan Simmingsköld för-

fattad dikt över samma ämne, har följande över-

skrift till Bellmans strofer: »Herr Secreteraren B-n

har ej längesedan skrifwit dessa stropher til Herr

Hof Intendenten och Riddaren Lundberg, öfwer

Hans Kongl. Höghets, KronPrinsens, Prins Gustaf
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Punktgravyr av J. F. Martin. W. är klädd i den 1778
införda nationella dräkten. Stockholms Stadsmuseum.

Adolphs Portrait. » Den ryktbare pastellmålaren

Gustaf Lundberg (f. 1695, d. 1786) hade vid när-

mare 85 års ålder utfört det porträtt av den lille

kronprinsen (se bild), som väckt den barnkäre

Bellmans förtjusning.
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r. 1 4 fur = framför. — Apelles, antikens mest

ryktbare målare, var verksam på 300-t. f. Kr. i

Efesos.

S. 148.

N:o 87. Vf 36 (egh.). — Ny Illustrerad Tid-

ning, 17 febr. 1866, s. 55. — (EU 2 s. 125.)

Den vittre och musikaliske rådmannen i Stockholm

Johan Wellander (f. 1735, d. 1783), skapare av

den älskvärda libretton till operan Thétis och Pelée,

sände i augusti 1 78 1 följande versifierade inbjudan

till Beliman och hans maka:

Glade Skald! ställ an Din kosa,

Til en vän och Ämbets-bror,

Som Du vet på Holmen bor,

Just där Bacchi ångor osa:

Där den styrka, som han har,

Lika kraftigt alla dar,

Käns i Stockholm och i Trosa.

Kom men vil Du göra väl,

Lät Din hälft ock ge mig skäl,

At Din vänskap dubbelt rosa,.

Om mig sådan heder sker,

Det mig samma nöje ger,

Som den bästa vers och prosa.
1

vy * * *

1 Av W. ändrat från: Det mig dubbelt nöje ger,

Liksom städad vers och prosa.
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Inbjudningen är skriven på ett folioblad, och på

baksidan av detta har Bellman, förmodligen om-

gående, skrivit sin den 10 augusti daterade svars-

dikt till Wellander. Denne var under sina senare

IL

Johan Wellanders boningshus

vid hörnet av. Garvaregatan och Kungsholmstorg. Huset uppfördes

1762, tillbyggdes 1814 med en gårdsflygel och revs omkr. 193c.

Foto 1906, Stockholms Stadsmuseum.

år, med fru och fyra pigor, bosatt på Kungsholmen

i hörnet av Garvaregatan och Kungsholmstorg (ML
1780, S. S. A.; kv. Murmästaren, nya nr 4, se bild);

i det angränsande kv. Bryggaren låg Kronobränne-

riet, på vilket invitationsdikten anspelar. Om W.,
hans maka, Sara Margaretha Wennberg, och hem
se O. Levertin, Johan Wellander, Sthlm 1896.
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r. 6 Theiuis, rättvisans gudinna hos grekerna, se

StU IV s. 2jg. — r. 12 ahm, åm: våtvarumått,

rymmande 60 kannor. — oskobade, osquebad, en

likör, se StU IV s. 196.

S. 149-

JV:o SS. Vhw 3 s. 116.

Skåldikten är sannolikt riktad till Mårten Lindström

och hans maka, skaldens svägerska (se om dem
ovan s. 69), vilka sommaren 1 7 8 1 tydligen voro

bosatta på något vid sjön beläget lantställe i stadens

omgivningar. Vid sin bortgång 1809 arrenderade

Mårten Lindström torpet Lilla Ricksby under Akes-

hofs sätesgård i Bromma socken (L:s bou., S. S. A.),

men eftersom det tycks ha saknat kontakt med
sjön, kan det knappast åsyftas i föreliggande dikt.

r. 3 Parkas, se StU VII s. 6j f.

5. 151.

JV:o Sg. Stockholms Posten, nr 294, 20 dec. 1781.
— (EU 2 s. 127-129.)

Med kronouppbördskommissarien Gustaf Thaström

(f. 1754, d. 1803), som den 13 december 1 78

1

gifte sig med mamselle Maria Catharina Sandborg,

hade Bellman även i fortsättningen personlig kontakt,

bl. a. inom Par Bricole, där Th. 1791 blev med-

lem. 'Ädelt sinnelag och heder Och en hand, i

löften fast, Redlighet i lätta seder', lyder bröllops-
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diktens vänskapsfulla karakteristik av Th. Genom
sin yrkesutövning fick denne -sin beskärda kontakt

med skaldens trassliga ekonomi. I Bellmans konkurs

1795 bevakade Th. obetalda kronoutskylder för

Eldsvåda vid Högbergsgat.in.

Oljemålning av Pehr Hilleström, skänkt till Bellman och av

honom 1791 förärad Gustaf Thåström med maka. Stockholms
Stadsmuseum.

åren 1792—94 på närmare 50 rclr specie (Björk-

man s. 154 f.). Sannolikt hade han redan under

de föregående åren beviljat skalden uppskov eller

försträckt honom nödiga skattemedel. 1791 över-

lämnade nämligen Bellman som gåva till Th. och

26. — Be lim att, Dikter- till enskilda. II.
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hans maka en oljemålning med eldsvådemotiv av

Pehr Hilleström (se bild), som han emottagit som

vängåva av konstnären. Den förut obeaktade tavlan

förvärvades 1949 av Stockholms Stadsmuseum och

bär a tergo följande, till hälften utplånade påskrifter

i bläck av Hilleströms och Bellmans hand: »Förärd

till min goda wän Herr Hof Secreteraren Carl M.
Bellman. — Af mig [. . .] Fru och [?] Herr Tå-

ström 1 79 1.» Vid sitt frånfälle 1803 innehade

Th. (bou., S. S. A.) arrenderätten å Lännersta

säteri på Vermdö och bebodde i staden en dyrbart

inredd sjurumsvåning, där bl. a. »tafle-kammaren

»

ståtade med 1 5 oljemålningar och sängkammaren

med 1 8 tavlor — Bellmans ovannämnda gåva an-

knöt alltså till ett markerat konstintresse hos upp-

bördskommissarien.
1 Osäkra fordringar belöpte sig

till drygt 4000 rdr, en betydande summa, som

nog skvallrar om att Th. var en human skatte-

in drivare. Bland gäldenärerna uppräknas Carl Rooth,

den nyss bortgångne bellmanianske poeten (30 rdr),

och Georg StjernhorT, Bellmans svåger eller dennes

son (146 rdr). Stärbhuset häftade i en outredd

skuld till kronan, och för övrigt uppgick bristen i

det utåt så magnifika boet till närmare 8 000 rdr

banco.

r. 10 Apelles, se ovan s. 166. — r. 16 Zephirn =
den milda västan- eller aftonvinden. — r. 19 Na-
turens Drott och Vän: månen.

1 Med all sannolikhet anspelar skalden på Th:s konstintressen

aven i bröllopsdikten, när han låter Astrild figurera som — målare!
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S. 152.

r. 6 de bleka nattens präl: stjärnorna. — r. 9 Vädren

= vindarne. — r. 10- 11 Cytheren, Cythera, hem-

vist för kärleksguden, Astrild (se om honom StU

VII s. 40).

& 153.

r. 8 snillespel, snillelek == förståndslek, spelande

infall.

S. 155.

JV:o 90. Egh. ms:, 1 s. folio, hos greve Ludvig

af Ugglas, Stockholm. — Tryckt av C. R. af

Ugglas i Gustavianskt, studier . . . tillägnade Sigurd

Wallin, Sthlm 1932, s. 441.

Julklappsverserna äro skrivna för Bellmans vän

protokollssekreteraren Samuel af Ugglas, vilken

sannolikt använt dem till julgåvor åt sin fästmö

Carolina Wittfoth. Första strofen anspelar på det

planerade giftermålet ; eftersom detta ägde rum den 1 5

juni 1782, ter sig en datering av verserna till julen

1 78 1 som antaglig. Dikterna äro utskrivna på bak-

sidan av en obetald räkning om drygt 2 1 rdr för

nov. 1780 till au g. 1781 från sidenkramhandlaren

Eric Ek till skalden (tryckt av C. R. af Ugglas i

Gustavianskt, s. 442. Om Ek se StU VI s. 152 f.).

Huruvida Ugglas honorerade Bellman genom att

betala hans räkning är emellertid ovisst. I sin

konkursansökan 1788 noterar skalden nämligen

en skuld till kramhandlare Ek på 50 rdr och sam-
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tidigt en till af Ugglas pä 30 rdr (Björkman s. 143).— Samuel af Ugglas (f. 1750, d. 181 2) var

prästson frän Hedemora, hette ursprungligen Ugla

men adlades efter statsvälvningen 1772, dä han

1 likhet med Bellman tycks ha vunnit Gustaf 111 :s

bevågenhet 1

, och gjorde sedan en glänsande ämbets-

mannakarriär, blev landshövding i Stockholms län

1787, senare överståthållare, president i Kammar-
kollegium o. s. v. och utsågs av Gustaf IV Adolph,

till vilkens mest betrodda män han hörde, till både

friherre, greve och slutligen en av rikets herrar.

U:s position stärktes ytterligare genom hans ställning

som framgångsrik bruksägare. Genom sin förbindelse

med bruksdynastien Wittfoth på Gysinge (se ovan

s. 100) blev han i stånd att 1781, förvärva Fors-

marks bruk i Upland, vars ståtliga corps de logi

han prydde med alster av gustavianska konstnärer

och omgav med den vackra, av F. M. Piper ut-

formade engelska parken. Vid sin bortgång efter-

lämnade han (bou., R. A.) över 300000 rdr banco,

en för den tiden mycket stor förmögenhet. U:s

duglighet var allmänt erkänd, men en viss upp-

komlingsaktig fåfänga -och högdragenhet har till-

vita ts honom, exempelvis av Lars von Engeström

(Minnen och anteckningar, Sthlm 1876, I s. 66 f.,

2 s. 190 fF.). Makarna af Ugglas' förbindelser med
Bellman voro under förra hälften av 1780-talet

rätt livliga; de omvittnas av ett flertal prydligt

utformade manuskript, som skalden uppvaktade

1
af Ugglas var betecknande nog medlem av den rojalistiska

Augusti Orden, där han längre fram fungerade som »Ofwerste Kansler»

(StU VII s. 48).



Samuel af Ugglas.

Oljemålning av Lorentz Pascli d. y., 1785. Lennartsnäs.

Foto i Sv. Porträttarkivet.
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herrskapet på Forsmark med och som alltjämt be-

finna sig i släkten af Ugglas' ägo. De till U. eller

hans maka direkt riktade dikterna och breven ingå

samtliga i föreliggande volym.

r. 2 chirandoller, örhängen med fritt hängande ste-

nar; se StU II s. 208. — r. 1 1 Ett penfoder: här

tydligen ett smalt pennfodral av silver eller guld,

användbart även som tandpetare. — r. 1 3 kiolsäck

= kjolficka, eller utanpå kjolen hängande mindre

förvaringsväska.

5. 156.

N:o 91. Vhiv 3 s. 50-51, Hjm'3 s. 319-320.
— (VU 1 s. 126-127.)

Skåldikten på Skärsätra anknyter till 1760-talets

orgiastiska dryckesvisor och. till den tyska rotvälskan

i de äldre epistlarnas scener kring Jergen Puckel,

den av skalden omhuldade tyske gesällen, stundom

kallad Hans Jergen eller Hans Casper och här

Jörgen Puckel. Versraderna 'Hvem kan väl så skönt

förbättra? Alting skönt uppå Skersättra* anspela

på värdfolket, makarna Schön, såsom påpekats av

Birger Wedberg (Lidingöliv i gamla dar, Sthlm

19.24, s. 3, 15 f.). Hemmanet Skärsätra, beläget

vid södra stranden av Lidingön, innehades sedan

mitten av 1770-t. av grosshandlaren Johan Martin

Schön (f. omkr. 1719, d. 1 5 maj 1781), vilken

övertog gården, när det Banérska fideikommisseto o
Djursholm med Lidingön i nov. 1774 upplöstes.
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I S:s bouppteckning värderas hemmanet till 4 000

rdr. Från Schön övergick Skärsätra 1 7 8 1 till mågen,

kamrer G. M. Smedberg. Bellmans visa bör alltså

vara skriven någon gång mellan 1775 och 1 78 1

,

förmodligen under senare hälften av 1770-t. Schön

var av tysk börd och grundare av det kända

handelshuset Schön & Co. vid Skeppsbron, där S.

från 1768 hade sin vinterbostad i det dyrbart

inredda, alltjämt bevarade Schönska huset (nya

nr 28), Han var gift med Hedvig Strömberg (f.

1725, d. 1807) och far till grosshandlaren och

brukspatronen Johan Schön (f. 1753, d. 1805),

Sergels ungdomsvän, vilkens jovialiska drag för-

evigats på den strålande teckningen från Arboga

värdshus, där Schön och Sergel valsa runt efter

en glad måltid anno 1801. Kanske var det Johan

eller hans något yngre broder, den musikaliske

kungl. sekreteraren och ungkarlen Carl Henric Schön

(f. 1754, d. 1808), som förmedlade Bellmans

bekantskap med familjen på Skärsätra. Om släkten

Schön se C. Forsstrand, Köpmanshus i gamla Stock-

holm, Sthlm 19 1 7, s. 163 fT.

r. 4 Jiirgen Puckel; Hjm: 'Jergen Puckel'. — r.

8 anjetzo; Hjm: 'an giro'. — r. 14 '''charmantes

;

Vhw: 'charmante'.

r. 5 spicke-sill: »Insaltad eller rökt sill» (Dalin).

— r. 20 Skersättra — Skärsätra (se ovan).

5. 157.

r. 10 *Vhw: 'lätt hiertat och vällust rinna'. — r.

13 kampampen; Hjm: 'Champampen'.
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r. 13 trojadus: »(i tärningspel) En trea och en

tvåa» (Dalin).

S. 158.

JV:o Q2. Vhw 6 s. 70-71, Schöm s. 176-177.— (VU 2 s. 149.)

Suppliken finnes i avskrift i Jöran Schröderheims

samling och är tydligen riktad till dennes broder

Elis Schröderheim (se ovan s. 15), vilken blev

förste expeditionssekreterare vid Inrikes Civilexpedi-

tionen den 25 okt. 1775 och den 19 april 1782
avancerade till statssekreterare i samma expedition.

Med ledning av överskriftens titulatur kan diktens

tillkomsttid förläggas mellan dessa data.

r. 4 *vore (så i Schöm); Vhw: 'voro*. — r. 14

*hjertat (så i Schöm); Vhw: 'hierta*.

r. 19 Gustafs skal, den av Bellman före augusti-

revolutionen 1772 författade rojalistiska sången

(StU VII 11:09).

5. 159.

N:o gj. Tryckt separat, 4:0, hos Carl Stolpe,

Sthlm 1782 (K. B.). Facsimiltryck härav i Eli-

sabeth Westmans visbok, utg. av Bellmanssäll-

skapet, Sthlm 1927, s. 81-84. — (EU 2 s.

370-378.)

Bröllopsskriften av den 5 september 1782 har formen

av ett prydligt tryckt, fingerat tidningsnummer, en



Petter Helin P.-son.

Oljemålning, trol. av Anders Eklund. Nordiska Museet.
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genre som Bellman i dylikt sammanhang gärna

använde sig av (se härom StU VIII s. /7p). Den
är riktad till en mycket känd stockholmare, skaldens

vän Petter (Pehr) Helin Pettersson (f. 1736, d. 1 8 1 3)
och hans maka hona Lidman (f. 1760, d. 1846),

vilkas bröllop ägde rum i Falun ovannämnda datum.

Helin var son till den förmögne spegelfabrikören

och grosshandlaren Petter Helin Johansson i Stock-

holm och hade frän 1759 innehaft den fäderne-

ärvda kramhandeln vid Regeringsgatan. Från 1774
till 1783, alltså även under bröllopsåret, var han

emellertid verksam som traktör på det kända utvärds-

huset Clas på Hörnet (se om detta StU VI s. 105 fT.),

som under H:s energiska ledning gick en ny glans-

period till mötes (Carin Lindskog, Clas på Hörnet,

Sthlm 1932, s. 72 ff.). Sin bostad hade han i eller

i närheten av värdshuset (kv. Ruddammen, gamla

nr 158, enl. TL 1783, S. S. A.); personalen bestod

då av husjungfru, sex pigor, två drängar och en lär-

gosse. Två år efter bröllopet övergick H. till ett ännu

mer inbringande yrke och blev tobaksfabrikör. Under

1800-talets båda första decennier tävlade Helins to-

baksfabrik med Dimanders om rangen av huvudstadens

största (se härom E. Angelin i Tobaksbladet, 1942
nr 4). Även Bellman höll sig till Helins märken, så-

som framgår av en skämtsam anhållan hos vännen

om en kardus tobak sommaren 1789 (EU 2 s. 180).

H. efterlämnade en förmögenhet på närmare 1 50 000

rdr banco, vilken under hans barnlösa änkas långa

ålderdom i det närmaste fördubblades (båda makarnas

bou. i S. S. A.). Lona Lidman kom liksom maken

från ett förmöget hem och var dotter till bergs-



hona Helin, född Lidman.
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rådmannen i Falun Anders Lidman (om den yngre

systern Ulrica Lidman se nedan s. 207). Ännu som
85-årig änkefru residerade hon i en magnifik tiorums-

våning i det av maken 1785 inköpta hörnhuset

av Regeringsgatan och Kocksgränd (kv. Spectern,

nya nr 26). Hon tycks ha älskat nipper och ju-

veler: mannens porträtt bar hon i en briljanterad

ram med guldkedja, och vid festliga tillfällen

smyckade hon sig dessutom med ett diadem av

rosenstenar, dubbla örhängen av pärlor och brilj an-

ter, pärlarmband, juvelringar o. s. v. Makarna H.
intogo en prominent ställning inom bourgeoisien.

När det exklusiva »Sällskapet» bildades 1801, valdes

Peter H. till dess förste ordförande. Samma år blev

han medlem av Par Bricole, där han vid nachspielen

sjöng »roliga visor, som han sjelf diktat» (A. Kin-

berg, Par Bricoles gustavianska period, Sthlm 1903,
s. 145). Som ryttmästare vid borgerskapets kavalleri

1789—96 tillhörde han slutligen en krets, med
vilken Bellman under krigsåren uppehöll intima

förbindelser.

r. 2-6 I uppställning, typer och rubriker följer Bell-

mans skrift noga den verkliga Inrikes Tidningar.

Denna utgavs på måndagar och torsdagar, och tors-

dagen den 5 sept. 1782 utkom just N:o 6g. Tid-

ningen trycktes dock hos Johan Georg Lange, me-

dan bröllopsskriften är tryckt hos Carl Stolpe (d.

1 7^3)^ en boktryckare i 6 o-årsåldern, som uppe-

höll ett visst samarbete i branschen med den kände

Johan Chr. Holmberg (se Klemming-Nordin, Svensk

boktryckerihistoria, Sthlm 1883). — r. 7-8 Haga
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. . 1 den präktigt här anlagde Kongl. Lust-Trä-

garden o. s. v. Bellmans linstämda och detaljrika

teckning från Hagaparken är måhända den äldsta

bevarade skildringen av denna nyss påbörjade park-

anläggning. Arkitekten F. M. Piper hade 1780
framlagt sitt första utkast till en engelsk park vid

Haga, omfattande området kring Gamla Haga med
intilliggande holmar i Brunnsviken (se N. G.Wollia,

Haga, i Svenska slott och herresäten, ny samling,

Uppland s. 346, Sthlm 1933). Det är detta äldsta,

sydligare parti av den nuvarande Hagaparken, som

Bellman här skildrar. Nya Haga, området kring

Brahelund, nu Gustaf III:s paviljong, fick sin kung-

liga parkanläggning påbörjad först vid mitten av

1780-t. — r. 14 utsväfvande: vitt utsträckta. —
r. 15-16 ett Sällskap Vänner från Kongl. Lust-

slottet Carlberg: familjen Bellman tycks alltså denna

sommar ha varit bosatt på Carlberg (se nedan s.

187).

S. 160.

r. 29 med sin kopp och rykande saltser i handen: det

heta kaffet fick svalna på fatet. Med saltser avses

nämligen här kafFefatet (fr. soucoupe — saltser, the-

fat, enl. Westes Lex.).

S. 161.

r. 2 ett klang af en välklingande cittra: Bellman

är alltså själv med vid Haga och spelar och sjunger

för sällskapet. — r. 14 Edart, ålderdomlig form

för 'edert'. — r. 29 lemonade, se StU VI s. iji.
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S. 162.

r. 21 visst = säkert.

5. 163.

r. 18 snäll = snabb. — r. 29 bespända — för-

spända.

S. 164.

r. 6 smälde sig in: stängde sig inne. — r. 1 1 AU
sike, socken norr om Stockholm och någon mil söder

om Upsala. — r. 13 till Fahlun, där Helins bröl-

lop firades. — r. 13-14 vid tillfalle af == vid tid-

punkten för. — r. 15 ledet, av led = öppning i

gärdesgård, grind. — r. 18 marker: bröllopsversen

anges i vikt! En mark, såsom »viktualievikt», mot-

svarade ett skålpund, d. v. s. omkr. 425 gram.

— r. 24 confonium, eg. kolofonium = stråkharts.

— r. 29 huggare= stor sup. — pomerans= pome-

ransbrännvin, se StU V s. öl.

S. 16$.

r. 3 Ahlkistan, ut värdshus vid landsvägen från Ros-

lagstull, två km. norr om tullen. -— r. 8 luckan

ät landsvägen är till hälften skrufvad: fönsterluckan

mot landsvägen är tillstängd till hälften, troligen

för solens och värmens skull. — r. 9 Observato-

rium, se StU VI s. 20J. — r. 13 en Celsius, lind-

beck: någon av astronomerna Magnus Celsius (f.

1 62 1, d. 1679) eller hans sonson Anders Celsius

(f. 1 70 1, d. 1744), skaparen av det nya observa-

toriet i Upsala, samt Olof Rudbeck d. ä. (f. 1630,
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d. 1702), vilken till sina många forskningsområden

även räknade astronomin. — r. 14 var odödelige

Klingenstjerna: matematikern och fysikern Samuel

Klingenstiema (f. 1698, d. 1765), Olof von Dalins

efterföljare som informator åt kronprinsen (Gustaf

III); begravd vid Dalins sida på Lovö kyrkogård

(se ovan dikt n:o 43). Bellman hade som ung

umgåtts i den ryktbare forskarens hem, såsom fram-

går av en anteckning i Clas Julius Ekeblads dag-

bok från ett besök hos K. lördagen den 1 3 nov,

1762: »Belman soupa ici ce soir et nous fit voir

son talant naturel å imiter les Diferands sonts des

betes» (le 14:3, s. 432, K. B.). — r. 20 undersamt

= förunderligt. •— r. 21-22 ett af Rikets djupsin-

niga och sällsynta Snillen a denna kulle har sitt tern-

pel och arbetsrum: syftar tydligen på Brunkeberg

och på skalden själv, vilken till 1782 var bosatt

på grusåsen vid Lästmakaregatan (nuv. nr 28-30,

intill Oxtorget) och s. å. flyttade till den närbelägna

gården i hörnet av Oxtorgsgatan och Stora Bad-

stugatan (på nuv. Konserthustomten), där August

Blanche på 1820-t. fick sitt barndomshem, seder-

mera skildrat i hans idylliska novell »Ekströms

paradis» (se härom G. Bolin i Bellmansstudier II,

Sthlm 1926, s. 23 fT.). — r. 26-28 hvilka frän

ofvannämde grannskap ej mycket långt hafva utvalt

sin boning: om makarna Helins bostad vid Clas

på Hörnet, på övre Norrmalm, se ovan.

5. 166.

r. 1 Fiskar-Torpet, utvärdshus på Norra Djurgården,

se StU I s. CCXXXIX ff. — r. 2 spel-jakt: »Jakt,
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som endast begagnas till lustsegling» (Dalin). —
r. 5 loverade = kryssade. — r. 10 »Gustafs skäh,

den av Bellman före augustirevolutionen skrivna

kungssången (StU VII n:o 9). — r. 1 9 gör dagens

pral: ger dagen dess glans.

S. J67.

r. 12-14 Hamburg o. s. v. Flera av Stockholms mer

kända näringsställen hade namn efter främmande

städer. Om Hamburg och Amsterdam se StU VIII s.

ig2 ff. — uso (ital.): »Trettio dagars sigt i vexel-

afFärer» (Dalin). — rosolis, brännvin eller likör,

se StU IV s. 2J2 f. — r. 16-19 Ciuil-Statens Enke-

och Pupill-Cassas samteiige Directeitrer o. s. v. Upp-

hovsmannen till »Civilkassan» var' Bellmans be-

skyddare, kommissarien Anders Lissander (se StU

VI s. 19). Efter iråkat obestånd, som hårt drabbade

kassans delägare, hade denna 1782 omorganiserats

och uppgick 1784 i den nybildade Allmänna Änke-

och Pupillkassan. Några dagar före sitt bröllop i

dec. 1777 hade Bellman själv antecknat sig för

delägarskap i Civilkassan, dit han fullgjorde sina

inbetalningar t. o. m. 1781, då den stora försäk-

ringskrisen redan utbrutit. Se härom Arne Munthe,

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige 1784— 1934, Sthlm 1934.

S. 168.

r. 2 Wets. Om den gamle tillfällighetspoeten Joa-

chim Wetz (d. 1796) se StU II s. igj f. — r. 6

Liqueur- Kammaren : »lokal för försäljning o. serve-
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ring av destillerade, spirituösa drycker» (SAOB).
— r. 7 Dufvan, förmodligen den gamla vinkällaren

i hörnet av Västerlånggatan och Stora Gråmunke-

gränd, som vid seklets början innehades av vin-

skänken Martin Bellman, skaldens farfars bror. —
r. 12 Löpare, en sorts lakej, se StU II s. 88. —
r. 18 kanträttikor : en varietet, med svartaktig rot,

av rättikan Raphanus sativus Lin. (SAOB). —
r. 21 Mörtberg. Denne är ingen fritt uppfunnen

typ, såsom felaktigt uppges i StU II s. 1Q4. Arvid

Mörtberg (f. 1735) hade varit tjänsteman i bl. a.

Riksbanken (1755-60), varifrån han avskedats,

och i Tullverket (från 1767), och i båda fallen

alltså varit kollega med Bellman. Även som tull-

tjänsteman i Ystad gjorde han sig känd för »oordent-

lig lefnad», såsom Bellman själv antecknat i Ge-

neraltulldirektionens protokoll den 23 sept. 1 77 1

.

Sannolikt är M. identisk med den i dikt n:o 1 1

1

nedan omnämnde rimsmidaren Mörtberg. Om M. se

Gunnar W. Lundberg i Sankt Eriks årsbok, 1927
s. 66 ff.

S. 169.

r. 4 Norrmalms Helsobrunn. Om denna särskilt vid

mitten av 1700-t. livligt frekventerade hälsokälla

och kuranstalt vid Surbrunnsgatan på övre Norr-

malm se Carin Lindskog, Clas på Hörnet, Sthlm

1932, s. 27 ff. Bellman skrev i juni 1777 en liten

dikt om hälsobrunnen och dess klientel, »Uslinge,

krymplinge, kasta din krycka» (EU II s. 90). —
r. 7-8 Ladugårdslands-kyrktornet. Något »torn» fanns

27. — Bellman, Dikter till enskilda. II.
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vid denna tid ej på Ladugårdslands eller Hedvig

Eleonora kyrka, endast ett provisoriskt, lågt och

kopparklätt tak med lanternin, på folkspråk benämnd

»brännvinspannan». — r. 9 Kongl. Nummer-Lotte-

riets dragning: Bellman var sedan 1776 sekreterare

i Nummerlotteridirektionen (se StU III s. 95 f.,

ijj ff.). — r. 1 o- r 1 2 qvaterne, J terne. Tern och

kvatern, termer från nummerlotteriet: tre, resp. fyra

nummer, som samtidigt tagas och samtidigt utfalla.

S. 170.

N:o 94. Vf j6 (samtida renskrift, 3 s. 4:0).

Gravdikten, som av stilistiska skäl måste tillskrivas

. Bellman, är skriven vid ett barns bortgång. Den
lilla Sophia Tode hade avlidit »af slag» den 6

december 1782 och begrovs den 10 s. m., enligt

Maria församlings begravningsbok (S. S. A.). Hon
var enda dotter till grosshandlaren och brukspatronen

Carl Ludvig Tode (f. omkr. 1735, d. 1786) och

hans maka Maria Elisabeth Herpel (f. 1746, d.

1822), vilka i sitt 1 7 7 1 ingångna äktenskap dess-

utom hade en son, Fredric, född 1777. Gross-

handlare Tode tillhörde bergsrådet Jean Lefebures

krets, och inköpte av denne, året efter dotterns

bortgång, ett sockerbruk med tillhörande stenhus

vid Fredsgatan, för 15 000 rdr.
1 Vid sin bortgång

1 Sockerbruket var inrymt i det s. k. Funckska huset, kv. Lejonet,

gamla nr 9, sydöstra hörnhuset vid korsningen av Fredsgatan och
Drottninggatan. Byggnaden var uppförd på 1670-t. av Eric Lindschöld
och Joel Gripenstierna som ett praktfullt inrett stormanspalats ; under
frihetstiden hade den, trots det förnäma läget, undergått en tidstypisk

deklassering till sockerbruk. Huset ombyggdes på 1860-t. och revs först

1908. Se vidare Arne Munthe, Joel Gripenstierna, Upsala 1941, s. 152 ff.
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hade han utestående fordringar hos en lång rad socker-

konsumenter, från prinsessan Sophia Albertina, över-

ståthållaren Carl Sparre och andra notabiliteter till

krögare och handelsmän ur borgarklassen (Todes

bou. 5 sept. 1786, S. S. A.). Sitt sommarställe synes

familjen Tode ha haft vid Ulricsdal.

r. 11 Din saknad: saknaden av dig.

S. 171.

r, 1
*
händer; Vfjö: näder\

5. 172.

N:o 95. Vhw 6 s. 71. — (VU 2 s. 150.)

Dateringen av verssuppliken är osäker. Såsom av

ett par följande skrivelser (n:o 97 och 98) fram-

går, var familjen Bellman sommaren 1783 bosatt

på Carlbergs slott. Men så tycks ha varit fallet

redan 1779, då ett brev till Fredric Sparre från

skalden är dagtecknat »Carlberg den 4 Julii 1779»
(Börstorpssamlingen vol. 3, R. A.). Även sommaren

1782 synes Bellman ha uppehållit sig på Carlberg,

att döma av en anspelning i ingressen till bröllops-

skriften till Petter Helin (n:o 93 ovan). Tidigare

än till våren 1781 kan suppliken emellertid ej

dateras; skaldens äldste son Gustaf, som figurerar

i dikten, föddes nämligen den 27 april detta år.

Hovmarskalk hos konungen var från 1778 baron

Henric Jacob von Duben (f. 1733, d. 1805);
vid hans avgång i okt. 1781 dubblerades befatt-
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ningen, och som innehavare möta under de följande

åren baronerna Bror Cederström (f. 1754, d. 18 16)

och Carl Strömfelt (f. 1740, d. 1821). Till någon

av dessa tre måste suppliken vara riktad. Eftersom

den är skriven 'Till Hof-Marschalken' utan när-

mare namngivande, ligger det nog närmast till hands

att räkna med baron von Diiben som adressat;

i så fall är dikten tillkommen redan våren 1 78 1.

— Förmodligen disponerade familjen Bellman på
Carlberg den tvårumslägenhet (jfr supplikens: 'När

man mig två rum tillstäder' o. s. v.), som var

belägen i östra flygelpartiet av den gamla orangeri-

byggnaden, uppförd på 1670-t. under ledning av

Olof Rudbeck och på 1690-t. delvis ombyggd av

Tessin d. y. och Johan Hårleman (se StU VII

s. g8 ff. och T. 0:son Nordberg, Karlbergs slott,

Sthlm 1945, s. 81 f., 100 f., 116, 144). Lägen-

heten hade, trots tidens framfart, en ståndsmässig

prägel och omfattade sal och paradsängkammare,

innanför en förstuga. Sängkammaren tycks ännu

på Bellmans tid ha prytts av det stucktak, som

den berömde Carlo Carove utförde för Magnus

Gabriel de la Gardies räkning. Men skalden ger

uttryck åt sin farhåga, att det ålderstigna taket nu

skall falla ner! I ett brev till fru af Ugglas, daterat

'Carlbergs Slott. D. 19 Aug. 1783' (n:o 97 nedan),

antyder Bellman, att han från sin sommarbostad

har utsikt mot värdshuset vid den närbelägna vägen;

som detta låg inom synhåll från orangeriets östra

del, synes uppgiften bekräfta, att det var i sist-

nämnda byggnad, som familjen logerade.



Magistraten uti TeJje.

Laverad teckning av Pehr Hilleström 1783 i skämtinlaga till

Samuel af Ugglas (n:o 96). Tillhör greve Ludvig af Ugglas,

Stockholm.
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r. 5 Kung Fredrks gamla park. Fredric I uppehöll

sig med förkärlek på Carlbergs slott. — r. 8 contra-

marque= kontramärke, inträdesbiljett. — r. 1 2 en

stol af gyIlen-läder, d. v. s. klädd med gyllenläder;

alltså en ålderdomlig slottsstol, närmast av karolinsk

typ. — r. 16 taffel= matbord för större måltider;

mathållning, hushåll.

S. J73.

N:o på. Egh. ms., 4 s. 4:0, hos greve Ludvig

af Ugglas, Stockholm. — Ny Illustrerad Tidning,

31 okt. 1874, s. 364, 366. — (EU 2 s. 366-

368.)

Den festligt parodierade inlagan, undertecknad av

borgmästare och rådmän i Södertälje, anknyter till

den av Bellman omhuldade driften med magistraten

uti Telje, presenterad i grisgestalt (jfr t. ex. Fred-

mans Sång n:o 33 och StU VIII s. 5$). Formellt

är skrivelsen riktad till landshövdingen i Stockholms

län greve Jacob Johan Gyllenborg (f. 1 7 2 1 , d.

1788), broder till skalden och herre till Skenäs, där

systersonen Johan Gabriel Oxenstierna växte upp.

Men i verkligheten har skämtskriften säkerligen

skrivits för och översänts till Samuel af Ugglas

(se ovan s. 172), vilken var förste expeditions-

sekreterare i Justitierevisionen sedan nov. 1782 och

1788 efterträdde Gyllenborg på landshövdinge-

posten. På Ugglas, bruksherren till Forsmark, an-

spelas direkt i skrivelsen, och originalmanuskriptet

till denna innehades på sin tid av honom. Till
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inlagan är fogad en laverad skämtteckning av

skaldens vän Pehr Hilleström, med motiv frän

Telje (se bild).

r. 9 Sam: Helding. Enligt Stockholms stads calender

för året 1783 (Sthlm 1782, s. 69) hette kanslisten

på Landskansliet Pehr Hellding. Denne hade

emellertid en bror, den av Bellman namngivne

Samuel Helding, vilken var kamrerare någonstans

och avled 1795 i sitt 6^:e år (bou. 1795: 3,

S. S. A.). — r. 1 o- 1 1 opfrätande === tillintetgörande,

ödeläggande. — r. 15-16 vid annalckande krigs-

rustningar ock flottans utredande: anspelning på de

krigsrykten, som helt nyligen börjat cirkulera i

Stockholm. Konungens planer på ett krigsföretag

mot Danmark-Norge och flottans utrustande i sam-

band härmed hade aktualiserats först i mitten av

maj 1783, då monarken i all hemlighet upptog

frågan till diskussion med sina militära rådgivare.

På något sätt sipprade rykten härom ut i huvud-

staden redan i slutet av maj, och de hade tydligen

också snabbt nått Bellmans öron. Jfr E. G. Geijer,

Konung Gustaf IILs efterlämnade . . . papper, del

3: 1 s. 32 f., Upsala 1844, samt Odhner, del 2

s. 235 ff. — r. 18-20 i stöd af Missg: Bal: 40 Cap:

5 §: 9 fran närmast belägne kählgärdar, staqueter, rof~

land ock afträden tidigt blifvit utsläppte. Den åbe-

ropade paragrafen i Missgärningsbalken handlade just

om tjuvnadsbrott i kålgårdar och rovland och löd:

»Stiäl någor frucht ur trägård, humblegård, rofwo-

gård, eller kålgård, ärter, bönor, ållon eller nötter

til full mans bördo, eller lass . . . stånde tiufsrätt.
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Är thet mindre; tå bötes, som om snatteri sägs»

(1734 års lag, Sthlm 178 1).

5. 174.

r. 12 'förordningen; ms.: 'förordnigen\

r. 8 frun Huddinge, Bo ock Bränkyrka samt Pihl-

krog: samtliga inom Stockholms län; Huddinge och

Brännkyrka socknar på Södertörn, Bo socken på
Värmdö; Pilkrog var på 1700-t. en livligt frek-

venterad skjutsstation och gästgivargård vid stora

landsvägen 1 ^2 mil söder om Södertelje. -— r. 13-

2 1 den sä kallade ock fördömda Mamsells Wargs
kok-bok jemte en annan dylik af anno 1751, o. s. v.

Caj sa Wargs berömda Hjelpreda i hushållningen

för Unga Fruentimber utkom i en mängd upplagor

under 1700-t., den äldsta 1755. Den andra kok-

boken, vilken väckte Telje-magistratens speciella

förtrytelse, måste vara identisk med Maria (Marga-

retha'?) Elzbergs Försök til en pålitelig matrednings-

bok, Sthlm 175 1. Med sedvanlig precision följer

Bellman i sin skämtskrift noga den seriösa förlagan.

I nr 23 ger Elzbergs kokbok mycket riktigt ett

recept på At koka skincka i franskt bränvin, medan

läsaren i nr 57 får instruktioner om Sylta pä svin-

hufuuden och i nr 62 lär sig at gföra rullsylta.

Bellmans förtrogenhet med Maria Elzbergs kokbok

(jfr nedan) torde innebära, att denna fanns och

kom till användning i hans eget hushåll. — r. 23

articuleras= uppställas (i artiklar). — r. 23-24

Även för nuddelkaka, mandelvatten, stufvade simpor
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ger Elzbergs kokbok utförliga recept (a. a. nrs 126,

266, 92). Nudelkaka hade som huvudingrediens

kokta nudlar, d. v. s. strimlor av ojäst deg, beredd

av mjöl och ägg. Mandelvatten tillagades av kokt

vatten, tillsatt med finriven sötmandel, kanel och

raspebröd; serverades efter silning som kall dryck.

— r. 31 bättre äflöningsvillkor in natura, d. v. s.

genom avfallsprodukter från brännvinsbrännerierna.

5. 175-

r. w '-Forsmark - ms.: 'Formark

r. 7-9 utan farhoga . . . bevista carnavaler ock andra

Romerska fastor: syftar på att kött och fläsk är

förbjuden föda under den romerska kyrkans 40-

dagarsfasta (dock ingalunda under den föregående

karnevalstiden!). — r. 18 nubbar: här en sorts

grövre järnspikar. — r. 19-20 slagt: polurer. Med
polurer torde avses » skändligheten) (fr. polluer—
smutsa, skända).

S. 176.

A7
:o gj. Egh. ms., 3 s. 4:0, hos greve Ludvig

af Ugglas, Stockholm. — (EU 2 s. 369.)

Det rojalistiska sommarbrevet är skrivet på elva-

årsdagen av Gustaf III:s statsvälvning. Ingressen

ger en genrebild från Bellmans sommarbostad på
Carlberg (se härom ovan s. 187 f.), där den tvåårige

sonen Gustaf gråter i barnkammaren, medan skal-

den själv bekymrad iakttar några hotfulla åskmoln;

sin skräck för åskan har han många gånger uttrycks-
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fullt annoterat. Den inlagda strofen tycks vara ett

fragment ur något nu förkommet tal av Bellman

i Augusti-Orden (se om denna StU VII s. 45 ff.);

dess högtidssammankomst den 19 augusti firades

gärna här på Carlberg i den stora orangerisalen,

vilken låg vägg om vägg med den lägenhet, som

skalden förmodligen bebodde (jfr ovan s 188).

Två år senare använde sig Bellman av samma
strof, ehuru något omarbetad, då han höll sin mest

kända oration för augusti-bröderna på Carlbergs

orangeri (StU VII n:o 48 strof 12). — Adressaten

är fru Carolina af Ugglas, född Wittfoth (f. 1765,

d. 181 o), sedan ett år tillbaka gift med skaldens

vän Samuel af Ugglas (se ovan s. 172) och dotter

till den rike brukspatronen Gustaf Wittfoth på

Gysinge; hennes äldre syster var gift med Anders

Barchaeus, som också tillhörde Bellmans bekantskaps-

krets (se ovan s. 99). Om Carolina af Ugglas

antecknade Lars von Engeström efter hennes bort-

gång: »Hon var en rättskaffens och beskedlig fru,

som hade allmän aktning. Hon var ful. Ugglas,

som alltid kalkylerade snällt, ansågs hafva gift sig

med henne för att få Forsmarks bruk. Jag har

knappast sett ett så långt fruntimmer» . . . (Minnen

och anteckningar, Sthlm 1876, del 2 s. 191).

Fru af Ugglas tycks ha haft musikaliska intressen

att döma av en teckning av Elias Martin, där

hon är avbildad, spelande hammarklavér (foto i

Sv. Porträttarkivet, 1920: 564).

r. 7-8 mitt emot pä näringsstället: om Carlbergs

värdshus, som låg vid vägen öster om parken, jfr
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ovan s. 188. — r. 10 Gustafs skäl, se ovan s. 184.— r. 1 5 mist= dimma (här dimmor). — r. 1

6

Där hvar en hade vind, alt som han köpte tanckar:

anspelning på mutväsendet under frihetstiden.

Carolina af Ugglas, född JVittfoth.

Oljemålning av Lorentz Pasch d. y., 1785. Lennartsnäs.

Foto i Sv. Porträttarkivet.

s. 177.

r. 1-2 Hk en Nestor i ar ock en Titus pä thron:

om Nestor och Titus se StU VI s. 166, resp. VII
s. 155-
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5. 178.

N:o 98. SaU, dedikationsdikt.

Med dikten dedicerar Bellman en utskrift av sitt

stora tal i Augusti-Orden den 24 januari 1783
(StU VII n:o 43) till sin vän och gynnare Samuel

af Ugglas (se ovan s. 172). Dedikationsexemplaret

utgöres av en prydligt textad, ej egenhändig ren-

skrift, bunden i ett vackert grönt marokängband

med guldpressning och pärmstämpeln: S. a. U . . .

Skalden har vandrat, med tulpaner i hatten, från

sin sommarbostad å Carlbergs slott; där bodde han

just 1783 (jfr n:o 97 och ovan s. 187), och till

• våren eller försommaren detta år kan dedikationen

sannolikt dateras.

S. 179.

JSf:o gg. Vhw 6 s. 55-56. — Stockholms Posten,

nr 292, 18 dec. 1783. — (VU 2 s. 208.)

Gravskriften är ägnad åt den av samtiden, både

som lärd och som 'Hedersman af rena seder' all-

mänt vördade jämtlänningen Pehr Wilhelm War-
gentin (f. 1717, d. 13 dec. 1783), astronom, sta-

tistiker och från 1749 sekreterare och den ledande

kraften i Vetenskapsakademien. Huruvida Bellman

uppehöll någon personlig kontakt med W. är ej

känt; den sordinerade och flårdfritt korta gravskriften

ger knappast någon ledtråd härvidlag. W:s äldsta

dotter, Christina Juliana, har i sin dagbok omnämnt

de klena sorgedikter, som trycktes och utdelades
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vid begravningen, men förbigår Bellmans vackra

minnesdikt med tystnad; den publicerades på be-

gravningsdagen i Stockholms Posten och var möj-

ligen beställd för tidningens räkning. Mamselle

Wargentin antecknar om jordfästningen: »18 dec.

Begrafdes Min Sal. fader i Coret i Adolp. Fredr.

kyrcka, som var väl Eclairerad med vaxljus. Doct.

Flodin Jordfäste honom och höll et vackert tal.

Ingångsspråket till detta tal var af Esaiae 60 Cap.

20 v. Cancell Rådet Ferrner och Bergsrådet Sandels

voro Préstaver och Archiat Bäck bar Orden på ett

hyende. Hela denna dagen lät boktryckaren Lange

på sin bekostnad ringa i Tyska klockorne och en
' Probst vid namn Carl Nyréen skref ' och lät trycka

grafskrifter, som utdelades i kyrckan — Liket

flyttades sedan om aft. till vår graf i Jacobi kyrcka >

(cit. efter: N. V. E. Nordenmark, Pehr Wilhelm

Wargentin, Upsala 1939, s. 88 f.).

r. 13 din snilles-lott; Vhw: 'dit snilles lott

\

r. 8 nattens bleka bloss: stjärnorna.

S. 181.

N:o 100. Vhw 6 s. 11 2-1 13. — Tryckt i R.

Steffen, Bellman och hans diktning, Sthlm 1908,

s. 145.

Dikten är riktad till någon för oss okänd ung dam
och iVhw införd under huvudrubriken: Juhl-klappar.

Presenten har utgjorts av en salopp (se nedan),
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inköpt hos den kände kramhandlaren vid Mynt-

torget Eric Ek (se om honom ovan s. 171 och StU

VI s. 152 f.).

Pehr Wargentin.

Oljemålning av Olof Arenius. Göteborgs Museum.
Yoto i Sv. Porträttarkivet.

r. 2 sctlopp, lätt damkappa för sommarbruk, se StU

IV s. 296 f.

182.

N:o jo 1. Vhw 6 s. 113.
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Även detta rimmeri står i Vhw under huvudrubriken:

Juhl-klappar. De små broderade tavlorna, vanligen

med landskapsmotiv och utförda i silkesbroderi,

tillhörde tidens mest gouterade väggprydnader. Den
för oss okända 'Herdinnan' är väl i detta fall både

brodös och givarinna, och julklappens emottagare

är måhända hennes fästman.

r. 4 Apelles, antikens mest namnkunnige målare,

tillhörde Alexander den stores krets och vann bl. a.

berömmelse för en bild av Afrodite. — r. 7 Paphos-ön

= Cypern, med staden Paphos, kärleksgudinnans

älsklingsort, vida känd för sitt Afrodite-tempel.

S. 183.

N:o 102. Egh. ms., 3 s. 4:0, hos greve Ludvig

af Ugglas, Stockholm. — (EU 2 s. 134-135.)

Den livfulla skildringen från Norra Tullen är riktad

till »Hennes Nåd på Forsmark», fru Carolina af

Ugglas (se ovan s. 194) och åtföljes av en genre-

bild från tullvisitationen, säkerligen tecknad av

skaldens vän Pehr Hilleström (se bild). Bellman

spelar den jourhavande tulltjänstemannens roll och

hälsar chevalereskt sin unga väninna välkommen

åter till huvudstaden. Dateringen är oviss, men

1783 synas skaldens förbindelser med makarna

af Ugglas ha varit sårskilt livliga.

r. 13 vid bommens las: den stängda tullbommen.

— r. 14 Västgjöthen med täcken: gårdfarihandlande

från Västergötland, knalle. — r. 16 contra-band:



Bellman välkomnar Carolina af Ugglas -vid 'Norrtull.

T. v. tullbommen. Akvarellerad teckning av Pehr Hilleström i

versbrev till fru af Ugglas (n:o 102). Tillhör greve Ludvig af

Ugglas, Stockholm.

28. - Bellman, Dikter Ull enskilda, II.
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»Till införsel förbjuden eller oförtullad vara»

(Dalin).

S. 184.

r. 2 *special; ms. : 'Speial'.

r. 2 tull-special: tull-liggare, tull-journal. — r. 3

kanne-tal= antal kannor. Kanna: ett rymdmått,

som utgjorde två stop, d. v. s. drygt 2
1
12 liter.

— r. 8 Jonas, kusken från Forsmark. — r. 2

1

Tullbesökarn. Tullbesökare: »Tullbetjent, som visi-

terar i tullen» (Dalin).

S. 18$.

N:o IOJ. Egh. dedikationsdikt (tryckt i EU 2

s. 130, som här följes) i ett ex. av Bacchi Tem-
pel, Sthlm 1783, vilket tillhör Göteborgs Stads-

bibliotek men ej varit åtkomligt för denna utgåva.

Strofen har av Bellman inskrivits i ett exemplar

av hans 1783 utgivna arbete Bacchi Tempel (StU

V) som dedikation till någon ej namngiven bekant.

Uppmaningen 'ropa quitt!' kan möjligen tolkas som

en antydan om att bokgåvan var avsedd som

motprestation för någon penningförsträckning från

adressatens sida.

r. 2-3 Propertius, den romerske skalden från årh.

f. Kr., känd för sina lidelsefulla kärleksdikter till

hans älskarinna Cynthia. — r. 4 födt och hvitt,

d. v. s. vin.
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S. 186.

JV:o io/f. Vhw 6 s. 76-78. — Publicerad av O.

Byström i Svenska Dagbladet, 11 okt. 1930.

De sex nyårsdikterna äro i Vhw felaktigt daterade

till 1 781; att det är fråga om nyårsnatten 1783—84 framgår bl. a. av den aktuella anspelningen

i dikten till fröken Sparre på de första uppstig-

ningarna i luftballong, vilka ägde rum i Frankrike

1783. Sistnämnda nyårsnatt gav hertig Fredric

Adolph en fest i sin våning på Stockholms slott,

den elegant inredda, nu s. k. västra gästvåningen.

Som värdinna fungerade sannolikt hertigens mätress,

den vackra och allmänt lovordade Sophie Hagman
(se om henne StU VII s. 184. fF.). För januari

1784 antecknar nämligen Fredric Axel von Fersen

(Historiska skrifter, del 5 s. 198, Sthlm 1870),

att »Hertigen af Östereöthland lefde i tillbaka-o o
dragenhet med mamsell Hagman, som med honom
sammanbodde på slottet och gjorde les honneurs

vid hans bord. » Som medverkande artist vid soarén

hade man förvärvat Bellman. Riksrådet Fredric

Sparre skildrar nyårsfesten i ett brev av den 2 jan.

1784 till kungen, som då vistades i Italien; han

berättar, att »samtelige Deras Kongl: Högheter»

vid årsskiftet voro tillsammans från kl. V2 7 på-

kvällen till framemot småtimmarna och att prins

Fredric Adolph då »hade haft hos sig sina Syskon

till gjäst, och för Soupéen roat dem med Bellmans

sång och Verser samt efter Soupén med Bal, som

waradt tills K112 mot 4. om morgonen» (Gusta-

vianska samlingen, F 427, U. U. B. Påpekat av
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professor Agne Beijer). Tydligen var det för denna

fest, som nyårsdikterna skrevos. Ytterligare en sådan

från samma tillfälle har bevarats, riktad till herti-

ginnan av Södermanland (StU VII n:o 46).

Av de sex uppvaktade hovdamerna var grevinnan

Ramel den enda gifta och stod högst på rangskalan.

Amelie Ramel, född grevinna Lewenhaupt (f. 1749,
d. 1804), var hovmästarinna hos hertiginnan av

Södermanland och gift med sin kusin baron Malte

Ramel, blivande herre till Övedskloster och med
tiden medlem av Svenska Akademien efter Armfelt.

Hon tillhörde den societet av damer,' som Gustaf III

före utomlandsresan brukat samla omkring sig för

den s. k. tisdagslektyren, »Les savantes» som de

kallades (F. A. von Fersens Historiska skrifter, del 5

s. 88 ff.). — Agneta Sophia Wrängel (f. 1765,
d. 1800) var blott 1 8 år och hovfröken hos her-

tiginnan, som om den unga damen antecknat, att

hon var av ett ömt sinnelag och därför begåvades

med namnet »turturduvan» (Hedvig Elisabeth

Charlottas dagbok, del 2 s. 66, Sthlm 1903). Hon
gifte sig 1785 med en kapten Löwenhielm på

Long; i äktenskapet föddes sonen Carl Gustaf, en

av förgrundsgestalterna i svenskt statsliv under deno o
äldre bernadotteska epoken. — Även Charlotte

Gijldenstolpe (f. 1766, d. 1825) var hovfröken

hos hertiginnan. Hon var systerdotter till den

bellmansintresserade Hedvig Ulrica De Geer och

bekant för sin skönhet, varpå nyårsdikten anspelar.

Sin 'ädla frihet' förlorade hon dock först 1790,

då den mot kungen fronderande baron Adolph Ludvig

Stierneld hemförde henne som brud. Bellman har
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lagt sitt horoskop i den blott ett par veckor tidigare

bortgångne astronomen Pehr Wilhelm Wargentins

mun (se om honom ovan s. 196). — Fröken Sparre

är svårare att identifiera — det finns flera att

välja på. Förmodligen åsyftas hovfröken hos prin-

sessan Sophia Albertina, den stillsamma Sophia Lovisa

Eleonora Sparre af Söfdeborg (f. 1761, d. 1832),

som 1785 ingick äktenskap med överamiralen och

konstfilosofen greve Carl August Ehrensvärd. Nyårs-

hälsningen till fröken Sparre är undertecknad med
tre högst aktuella namn, Charles, Robert och Mont-

goljier, samtliga knutna till de första, epokgörande

uppstigningarna i luftballong, som under det gångna

året 1783 företagits i Frankrike, bl. a. över Paris,

i dikten representerat av kungapalatset les Tuileries.
1

De franska luftbetvingarne voro männen för dagen,

och även i Stockholm hyste man det livligaste

intresse för den nya uppfinningen, vilket avspeglas

också i en följande skrift av Bellman (n:o 105

nedan; se ock t. ex. Hedvig Elisabeth Charlottas

dagbok, del 2 s. 41). — Med Fröken Ekeblad

åsyftas någon av Clas Julius Ekeblads systrar, Eva
Magdalena (f. 1747, d. 1824), kammarfröken hos

hertiginnan, eller Ebba Maria (f. 1752, d. 1839),
som 1786 blev maka till lagman Johan Adam
Hierta; sannolikt avses, den äldre av systrarna.

Familjen Ekeblads fädernegård var Stohla (Stola)

på Kålland i Skaraborgs län, och stockholmshemmet

longuppstigningen från Tnileriesträdgården graverades av fransmannen
H. G. Bertaux. Ett ex. av detta aktuella kopparstick förvärvades av

Samuel af Ugglas (nu hos greve Ludvig af Ugglas) och kan mycket
väl ha fallit under Bellmans öga och gett honom en impuls till dikten.
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var länge inrymt i det Ekebladska huset, som låg

mitt emot Jacobs kyrka men i samband med opera-

bygget hade inköpts av Gustaf III. Där hade sys-

konen Ekeblad vuxit upp, och därför låter Bellman

skolpiltarna i S:t Jacobs församling hylla den väl-

borna fröken med en gäll nyårslåt. — Den korta

slutstrofen är riktad till den med tiden så namn-

kunniga Magdalena Rudenschöld (f. 1766, d. 1823),

sedan 1783 hovfröken hos prinsessan Sophia Al-

bertina. I hertiginnan av Södermanlands dagbok

(del 2 s. 66) karakteriseras hon som en ung dam,

»som gärna pratar med alla och- tycker om att

blifva kurtiserad utan att dock särskildt gynna någon

af sina beundrare». Diktens ord om det förflutna

årets mulna dagar syfta på att fröken R. under

årets lopp förlorat sin far, riksrådet greve Carl

Rudenschöld. Tio år senare fördes som bekant

den vackra hovfröken, Armfelts älskarinna, till

schavotten och spinnhuset. — Se f. ö. O. Byström,

Bellman och hovfruntimret på nyårsvaka (Svenska

Dagbladet 11 okt. 1930).

*
Överskriften: Nyars-natten 1784; Vhw: 'Nyårs

natten 1 78 1

r. 6-9 Strofens första hälft upprepades ordagrant

av skalden i en versifierad »Almanack til Fru Floor

för År 1 791» (Vs 104 a, 2 s. 11, K. B.).

S. 187.

r. 17 carajinen: vinkarafFen. — r. 2 5 Pedell—
kyrkvaktmästare. — r. 26 discanta= sjunga två-

eller flerstämmigt, utföra figuralsång.



Ko 7ii men tar

S. 188.

r. 2 *upplifva't; Vhw: 'uplifvadt'.

r. i gerad (av ty. gerade) == rakt fram. — r. 3

Con-Rector, rektorns ställföreträdare, andre läraren

vid skolan.

S. 189.

N:o 105. Facsimiltnjck i Bellmansstudier, del 3,

Sthlm 1929, publicerat av Agne Beijer efter ett

originaltryck, som tillhör fru Ester Beijer, Stock-

holm. Dikten »Hvad vällust i hvar åder» o. s. v.

är tryckt i EU 2 s. 315-316 efter ett egh. ms.

om 3 s., som ingick i Adolf Bellmans, senare

Isidor Bonniers samling och nu tillhör lektor Hildur

Ljungdahl, Lund. — Original tryckets stavning har

i detta fall bibehållits.

Den älskvärda bröllopsskriften är endast till en del

signerad av Bellman men präglas alltigenom av

skaldens oefterhärmliga stilkonst. Den föreligger

blott i ett känt exemplar, tryckt på åtta små blad,

interfolierade i ett i ljusblått siden bundet exemplar

av Historisk Almanach för Skott-Aret 1784; den

lilla eleganta volymen — som litterär mystifikation

typisk för Bellman — har tydligen överlämnats

till bruden på bröllopsdagen och bär på pärmen

hennes initialer i guld. Ulrica Lidman (f. 1763,

d. 1839) var dotter till bergsrådmannen Anders

Lidman i Falun; vid den äldre systern Lönas

giftermål 1782 med Petter Helin hade Bellman

likaledes uppvaktat med en större tryckt bröllops-
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skrift (n:o 93 ovan). Att Ulrica Lidman var en

ovanligt intagande skönhet betv^as av det mäster-

Ulrica Scharp, född Lidman.

Oljemålning av Elias Martin, 1784. I enskild ägo.

liga porträtt, som Elias Martin målade av henne

såsom nygift (se bild). Hennes make, grosshandlaren

och direktören Johan Hindrich Scharp (f. 1743,
d. 1802), var göteborgare till börden och son till
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lanträntmästaren i Göteborgs och Bohus län Johan

Otto Scharp. Ehuru inflyttad till Stockholm vann

Johan Hindrich Scharp.

Oljemålning av Elias Martin, 1784. I enskild ägo.

S. genom sin duglighet tidigt en position inom

huvudstadens affärsliv och räknades med åren till

»skeppsbroadelns» ledande gestalter. Hans firma

hette Scharp och Engström, låg vid Västerlång-
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gatan och drev rörelse med bl. a. kemikalier och

viktualier. S. nådde höga förtroendeposter och blev

både ledamot av Riksgäldskontoret och direktör

vid Diskontokontoret. Vid sin bortgång efterlämnade

han (bou. 1803, S. S. A.) en betydande förmögen-

het, vari ingingo frälsehemmanet Trångsund, över-

intendenten Adelcrantz' f. d. egendom vid sjön Dref-

viken, och det stilfulla 1 600-talspalatset Skeppsbron

nr 10, det alltjämt s. k. Scharpska huset.
1
Till S:s

vänkrets hörde den förmögne köpmannen Pehr Falck,

vars maka Hedvig under senare hälften av 1780-t.

var Kellgrens stora kärlek; når makarna Falcks

andra dotter döptes i aug. 1786, stodo Kellgren

och Scharp som faddrar (se Torgny Höjer i Person-

historisk Tidskrift, 1947 s. 66). Tre söner och

en dotter föddes i makarna Scharps äktenskap;

dottern Ulrica blev gift med Carl David Skogman,

den kände presidenten och finansexperten under

Carl XIV Johans regim. — Se f. ö. Agne Beijer,

1 Skeppsbron I o inköptes av J. H. Scharp omkr. 1801, och först

Strax före sin bortgång tog han alltså sin nya bostad i besittning.

Den inrymde bl. a. tre rum »med sidenmöbler» (TL 1802). Ännu 1800
ägde och bebodde Scharp huset Stora Nygatan 29, medan han 1790
står antecknad som hyresgäst i fastigheten Skeppsbron 46 (ML 1800
och 1790, S. S. A.). Scharpska huset, Skeppsbron 10, har sålunda ej

sitt namn efter en ägare »under 1800-talets senare hälft», såsom R.
Josephson uppger (Borgarhus i Gamla Stockholm, Upsala 19 16, s. 269).

På 1780- och 1790-talet ägdes det av grosshandlareänkan Catharina

Kniper, syster till brukspatron Gustaf Wittfoth på Gysinge (se ovan
s. 100); efter hennes bortgång 1797 inköptes fastigheten av möbel-
handlaren Grewesmuhl (TL 1798). Huset har en magnifik sengusta-

viansk inredning, tydligen utförd av Louis Masreliez. Uppgiften att

denne vid slutet av 1700-t. skulle ha ägt eller bebott Skeppsbron 10,

som möter hos Osvald Siren (Gamla stockholmshus, del I s. 26, Sthlm
1912) och Josephson, är emellertid felaktig. Masreliez var ungkarl och
hyrde bostad i sin faders, hovbildhuggaren Adrien M., fastighet, Drott-

ninggatan 68 (ML 1790 och 1800, S. S.A.).
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En bröllopsskrift av Bellman (Bellmansstudier 3

s. 9 ff., Sthlm 1929).

r. 13 fiällar == fjäll, höga berg.

S. 190.

r. 1 8 fiälar= fjärdar.

S. 191.

r. 18 ro — glädje, förnöjelse.

S. 192.

r, 1 Herr Mongolfier: någon av de vid denna

tidpunkt synnerligen omtalade franska fysikerna,

bröderna Joseph Michel och Jacques Etienne Mont-

golfier, vilka föregående sommar konstruerat och

uppsänt den första luftballongen. Denna s. k. mont-

golfiére var fylld med upphettad luft. — r. 4 en

Neuton: Isaac Newton, den store engelske fysikern.

— r. 5 Hällkarlen: övervakade skjutsningen vid

gästgivaregårdarna; se StU VI s 190. — r. 19

Rädstu-grymtningen: magistraten i Telje presenteras

av Bellman gärna i grisgestalt; se StU VIII s. 58
och ovan s. 190. — r. 26 pung-pernqne, den van-

ligaste perukformen under senare hälften av 1700-t.

Nackhåret inneslöts i en pung, vanl. av svart tyg

och försedd med en stor knuten rosett upptill. Se

Gunnel Hazelius-Berg, Peruker och hårtourer, i

Fataburen 1936 s. 114 f.

5. 193-

r. 16 Maka = make
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S. 194.

r. 9 *va; orig.-tr. : 'var'.

r. 21 Fly Consistorium som et skott. Skilsmässo-

frågor handlades inför Stockholms Stads Konsistorium,

under presidium av pastor primarius.

5. 195.

r. 4 Mer rik än Grefve Tott: åsyftar någon med-

lem av den dansk-skånska dynastien Thott, närmast

• kanske skaldens samtida, den danske statsmannen

och jorddrotten greve Otto Thott (f. 1703, d. 1785),
främst känd som konstsamlare och innehavare av

den största privata boksamlingen i hela Europa.

— r. 7 Mer stank än sielfva Elliot: säkerligen en

anspelning på den engelske krigaren George Augustus

Eliott (f. 1 7 17, d. 1790), som under de närmast

föregående åren, 1779-83, med lysande kraft för-

svarat det av fransmän och spanjorer belägrade

Gibraltar. — r. 16-21 Om Magistraten i Dantzig

födiudes, enligit inlupne tidningar med sista Posten,

o. s. v. Staden Danzig förde denna vinter en hård

kamp mot Preussen för att bevara sina handels-

rättigheter, och stockholmspressen ägnade åtskillig

uppmärksamhet häråt, t. ex. Dagligt Allehanda i

notiser den 5 och 17 jan. 1784.

S. 196.

r. 8 Om Christian Wingmark, här fingerad rådman

i Telje, se StU I s. XIX. — r. 10 K. Tryckeriet,

Kongliga Tryckeriet, förestods av den vittra bok-
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tryckaren änkefru Elsa Fougt, och på hennes officin

hade Bacchi Tempel några veckor tidigare färdig-

tryckts (jfr ovan s. 140).

s. 197.

N:o 106. i*' acsimiltryck av egh. ms., infört i Svenska

Dagbladet, 29 jan. 191 1, av Åne Randel, vilken

meddelar, att ms. påträffats på en gammal upp-

ländsk herrgård, dit det kommit med den dåvarande

ägarens fader, en skolrektor och naturalielärare i

Kristinehamn, som ej namngives.

Under dikten bär ms. följande anteckning: »Af
Herr Hof Secreteraren Beliman till mig på d 1

8

Maj 1784 min Födelse dag. som firades hos Clas

på hörnet.» Sången har tydligen föredragits av

skalden själv vid en fest på det gouterade utvärds-

huset Clas på Hörnet vid Surbrunnsgatan (se om
detta ovan s. 178). Födelsedagsbarnet, apostroferat

som 'Sång-Gudinnan i vår Nord', torde ha varit

någon av de mer prominenta sångerskorna i huvud-

staden och närmast någon av Kungliga Teaterns

kvinnliga krafter; den firade operasångerskan fru

Augusti hörde exempelvis till dem som Beliman

tidigare hyllat (se StU III s. 100 Af.). De knapp-

händiga uppgifter, som finnas ifråga om de sceniska

artisternas födelsedata, ha emellertid ej medgivit

någon närmare identifiering.

r. 13 Med i ms. ändrat från 'Wid\ — r. 20 Inte

i ms. ändrat från 'harp'.
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r. 3 Med cymbaler torde här avses klavicymbaler,

stränginstrument i flygelform; se StU I s. CXXVII f.

och Stig Walin, Musikinstrumenttermer i äldre svenska

lexikon, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1949
s. 24 ff. — r. 4 tafflar: »Bord för stora måltider»

(Dalin).

S. 199.

N:o ioj. Schöm s. 304. — (EU 2 s. 136.)

Den gamle fattige Ingo Jacob Pihlbanm (f. 1695,
d. 1784), som av Bellman hedrats med en av varm
medkänsla märkt grafskrift, hade varit verksam som

kammarskrivare på första provinskontoret inom

Kammarkollegium, enligt Stockholms stads calender

för året 1765 (Sthlm 1764, s. 38). Flera av tjänste-

männen i Kammarkollegium på 1780-t. tillhörde

f. ö. skaldens umgängeskrets, såsom kammarrådet

Anders af Botin, kamrerarna Adam Arenander och

Johan Fredric Pagander samt ingeniören och konst-

nären Anton Ulric Berndes.

5. 201.

JV:o 108. Vhw 6 s. 66-68. — Tryckt separat, 4:0,

Sthlm u. å., tr. i Kongl. Tryckeriet (U. U. B. Ex.

ur Olof A:son Knös' samling, med gammal påskrift:

C. M. Bellman). — (VU 2 s. 267-269.) — Den
i Vhw inskrivna versionen är en strof kortare, och

synes vara en förstudie till den tryckta bröllops-

dikten. Den i trycket tillfogade strofen om mid-

sommarfirandet (strof 6) anknyter till datum för

bröllopet: midsommardagen.
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Den älskvärda bröllopsskriften är författad för ett

läkarbröllop, som firades i Stockholm midsommar-

dagen 1784. Brudgummen, Adolph Fredric Ophoff

(f. 1748, d. 1806), var sedan 1782 stads- och

bergslagskirurg i Lindesberg. Han var son till

kunglig hovtrumpetaren Johan Diedric Ophoff och

hade under studieåren försörjt sig som husläkare

på skilda håll; efter avlagd examen 1779 var han

under några år bruksfältskär i Elfkarleö. Under

en resa från Stockholm till hemmet i Bergslagen

omkom han genom drunkning i Målaren (j. F.

Sacklén, Sveriges Läkarehistoria, del 2: 2 s. 161 f.,

Nyköping 1824). Bruden, Catharina Charlotta

Lilljenwalldh, var dotter till den ansedde regements-

läkaren Tuvid Christian L. i Stockholm; hon över-

levde sin make, med vilken hon hade två söner.

Om Bellmans eventuella förbindelser med makarna

O. är för övrigt ingenting känt.

r. 13 Bädda; Vhw : 'anssa'. — r. 14 Vhw: mota

dödens öpna gap'.

r. 11 Astrild= kärleksguden; se StU VII s. 40.
— Esculap, Asklepios: läkekonstens gud i den

grekiska mytologien. — r. 1 2 Cijtherens ängar,

kärleksgudinnans hemvist. — r. 1 7 denna glada ön,

Cytheres ö, Cythera.

S. 202,

• r. 12 Under fläder-trädets stam. Av fläderbuskens

blommor bereddes det inom äldre läkekonst mycket

använda flädertheet.
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5. 203.

r. 3 *Escnlapii; orig.-tr. : 'Esculapi\ r. 4 Hördes;

Vhw: 'klinga'. — r. 6 friska myrten; i Vhw änd-

rat från: 'friska Lagrar'. — r. 9-16 (strof 6) sak-

nas i Vhw. — r. 21 i; Vhw: 'blott'. — r. 22

Hvile; Vhw: 'pryde\ — r. 24 Vhw: 'och Ehrt stoft

är satt i Jorden'.

S. 204.

N:o 109. Sdu j s. 103-105 (egh.). — (EU 2 s.

137.)

Bröllopsdikten utgör en fingerad hyllning frän någon

äldre person, U P: W***, i Gistad till försam-

lingens kyrkoherde vid hans giftermål i Stockholm

den 7 nov. 1784. Jonas Fredric Cariström (f'. 1745,
d. 1826) var prästson från Norra Tjust och fick

sin uppfostran hos prosten Axel Lindblom, den

blivande ärkebiskopen Jacob Lindbloms fader. Student

i Upsala 1766 och magister 1773 verkade han

först som lärare i Östergötland men prästvigdes

1779 och hade i dec. 1783 blivit kyrkoherde i

Gistads pastorat på östgötaslätten, söder om Nors-

holm. Han blev med tiden kontraktsprost och

teol. dr och räknades till stiftets mest aktade och

bilclningsintresserade präster, skapare bl. a. av den

Carlströmska skolan. I hans hus, heter det i ett

åminnelsetal från 183 1, »voro idel fryntliga ansig-

ten, der var man alltid välkommen, och den hjert-,

ligt välmenande gammaldags gästfriheten dukade

borden. Der gläddes man med de glada, grät med
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de sorgsna och bröt den hungriga sitt bröd. Om
honom, den gamle, som satt med sin kala hjessa,

Jonas Fredric Carlström.

ouache av Magnus Hallman, 1785. Stiftsbiblioteket, Linköping.

Foto i Sv. Porträttarkivet.

sade man, att han var en grundlärd, en snillrik

man, en ärans, ja, en Guds man» (j. A. W ester-

lund och J. A. Setterdahl, Linköpings stifts herda-

minne, del 3 s. 52 ff., Linköping 191 7). Carl-

.
— Bell mav. Dikter till enskilda. \ \.
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ström tillhörde Jacob Wallenbergs ungdomsvänner

och figurerar ett par gänger i hans brev och dikter.

Om bredden av hans intressen vittnar den i Kungl.

Biblioteket (Vs 15) förvarade samling av 1700-

talslekar, som upptecknats av C. och är den första

större leksamlingen i vårt land; den omfattar 75
lekar, däribland några av synnerligen mustig ka-

raktär (se härom C.-H. Tillhagen i Arv, Tidskrift

för nordisk folkminnesforskning, 1947 s. 47 ff.).

C:s maka, Ulrica Aurora Teuchler (f. 1765, d.

1843), var stockholmska och dotter till hovrätts-

rådet i Svea Hovrätt Frans Paul Teuchler och

hans hustru, född Ekerman.

. 206.

N:o 110. Vhw 6 s. 61-62. — Tryckt separat, 4:0,

Sthlm u. a., tr. hos Joh. Chr. Holmberg (K. B.).

— (VU 2 s. 206-207.)

Professor Johan Sevenbom (f. 172 1, d. 27 dec.

1784), den kände vedutamålaren, bör genom sina

verklighetskära stockholmsskildringar hava fångat

Bellmans speciella intresse. S. var dessutom genom
sitt giftermål med Catharina Elisabeth Löjiing (f.

1735, d. 180 1) svåger med en av skaldens när-

maste vänner, kapten Daniel Kempensköld, och

tillhörde även kretsen kring Sergel, vilken upp-

repade gånger fångat hans drag. Under hela sitt

liv kämpade S. mot fattigdomen. Han erhöll visser-

ligen, efter tio studieår i Paris -på 1750-t., om-

fattande uppdrag av såväl drottning Lovisa Ulrica
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som av Stockholms stad, han blev lärare för kron-

prins Gustaf och professor vid Konstakademien,

Ulrica Aurora Carlström, född Teuchkr.

Gouache av Magnus Hallman, 1785. Stiftsbiblioteket, Linköping.

Foto i Sv. Porträttarkivet.

men hade mycken svårighet för att producera sig,

vartill både sjuklighet och omständligt arbetssätt

synes ha medverkat. Som hängiven konstutövare

åtnjöt den redbare landskapsmålaren vidsträckta
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sympatier. Hans sista målning är en utsikt från

Blekholmen, fullbordad vid midsommartiden 1784,

där bl. a. huset, som blev Bellmans sista bostad,

är synligt (se Bellmansstudier VII, Sthlm 1938,

s. 64). S. j ordades, liksom sedermera Bellman, på
Clara kyrkogård. Vid sin bortgång efterlämnade

han ett skuldfritt men mycket torftigt bo. Kläder

och linne voro utslitna, och den gamle konstnärens

»estamper och ritningar» betecknas som så ned-

smutsade och söndriga, att de ej kunde värderas

till högre belopp än 4 rdr. Värderingsmän vid

bouppteckningen voro S:s konstnärskamrater Olof

A. Fridsberg, Eric Hallblad och Lars Bolander

(Nedre Borgrättens bou., S. S. A.). Enda barnet,

dottern Johanna Catharina (f. 1773), omhändertogs

sedermera av makarna Kempensköld, hos vilka

hon var bosatt 1789—93 (Bellmans brev tillTjäl-

vesta, Sthlm 1933, kommentaren s. 10). Om S. se

f. ö. F. Hazelius i Tidskrift för konstvetenskap,

1923— 24 s. 34 ff., och i Sankt Eriks årsbok,

1 91 3 s. 1 ff.

r. 18 kuokor; Vhw : 'knotar'.

r. 18 knäkor= knotor.

5. 207.

r. 16 Man; Vhw: 'Far'.

r. 1-6 Förborgad här, för hasta Snille

De Fria. Konsters sorgsna Gille, o. s. v.
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Strofen är i sitt bevarade skick dunkel och flertydig.

'De Fria Konsters sorgsna Gille' avser medlemmarna

av Konstakademien, medan 'bästa Snille' (d. v. s.

J

Johan Sevciibom.

Gipsmedaljong av J. T. Sergel, 1767. Stockholms Radhus.
Foto i Sv. Porträttarkivet.

talang, begåvning) torde syfta på Sevenbom. —
r. 4 knuten= hopknuten. — r. 5 Apelles, se ovan

s. 200. — r. 16 Maka = make.

. 208.

N:o ni. Vhw 6 s. 72. — (VU 2 s. 151.)
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Suppliken är riktad till överdirektören vid Kungliga

Lanttullverket Axel Kiellman (f. omkr. 1724, d.

1790), en ämbetsman med musikaliska intressen

att döma av de instrument (2 klaver) och böcker,

som fanns i hans ståndsmässigt inredda hem i det

s. k. Tull- och accishuset, Österlånggatan 41 (bou.

1790: 3, S.S. A.). Den fattige tullskrivaren Halling

är svårare att få rätt på. Måhända är han identisk

med den lanttullsbesökare Olof Halling, som den 1 7

april 1753 på grund av klen hälsa fick transport

från Skanstull till Roslagstull, där han skulle tjänst-

göra vid visitationerna och på tullkontoret (Handl.

rör. tullen, del 21 s. 47, S. S. A. Benäget med-

delat av förste tullkontrollör Fredrik Nerby). Om
Bellmans egen verksamhet i Generaltulldirektionen

se Björkman s. 94 fF.

r. 11 synes sakna två stavelser; CU (4 s. 291)
har: 'Från tre å fem till sex mark marken'.

r. 5 special: tulliggare, tulljournal. - r. 9 Mört-

berg, Berg och gamla Banken, tydligen professionella

fabrikanter av verssuppliker; möjligen tillhörde de

alla Tullverket, dit i varje fall den förstnämnde,

Mörtberg, torde ha varit knuten. Om Arvid Mört-

berg se ovan s. 185. En överinspektör Anders

Bark, som 1773 var tullnär vid Carlbergs tull,

beviljades 1783 avsked med pension från Tull-

verket (Handl. rör. tullen, S. S. A. Meddelat av

F. Nerby). — r. 11 sex mark marken. Mark an-

vändes här dels som myntenhet (äldre svenskt

mynt, präglat till mitten av 1700-t., motsvarande
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ung. 8 öre), dels som viktenhet (såsom »viktualie-

vikt» motsvarande ett skålpund eller ung. 425 gram).

— r. 1 3 shilling, ett mindre mynt av koppar, mot-

svarande 748 riksdaler eller 12 runstycken.
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»Tillåt mig en målning göra» (s. 1-2).

Denna supplik har med säkerhet icke sjungits.

»I en mörk och sorglig hydda» (s. 3-5).

Detta skaldebrev har med säkerhet icke sjungits.

»Välborne Herr Secter, högtärade Herr Broder»

(s. 6-9).

Detta »brev» har säkerligen icke sjungits.

»Mig Apollo sändt till eder» (s. 10-11).

Denna supplik har med säkerhet icke sjungits.

»Bacchus satte sig på sitt fat» (s. 12-13).

Melodien till denna slåttervisa är icke bekant.

»Uppå Herrans hvilo-dag» (s. 14).

Detta impromptu har sannolikt icke sjungits.

»Denna dag i vällust andas» (s. 15-16).

Brevformen utesluter icke att dikten sedermera kan

ha siungits. Eht uppger som melodi »Ack mitt hus
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är tomt och öde» (Öfver resan till staden den 20

Aug. 1773) (StU VIII s. 1 60-1 6 1). Text och melodi

återges i musikbilagan som nr 1 . Rörande melodi-

källan se StU VIII, s. 22g.

»Nedanskrefne Män och Gudar» (s. 17-18).

Detta »creditive» har med säkerhet icke sjungits.

»Naturen blommar i fullt prål» (s. 19).

Melodien till denna visa är icke bekant. På metriska

och rytmiska grunder kunde stroferna föredragas på
de första 8 takterna av melodien till »En Celadon

gaf frögderop», som Bellman använt till bl. a. »Se

svarta böljans hvita drägg» (= Fr. Sg n:o 5 b);

något stöd för denna hypotes ge dock icke källorna.

— Samma meter använder Bellman även i de första

stroferna av n:o 19 nedan.

»Ett Vårens Barn i Lyckans armar» (s. 20-22),

»Underskrefne Intressenter» (s. 23).

Dessa dikter ha säkerligen icke sjungits.

»Bästa Vän, b li f intet kaller» (s. 24).

Denna dikt har sannolikt icke sjungits.

»Så vill en Död sig uppenbara» (s. 25-2.6),

»Så lägger nu en ung Hjeltinna» (s. 27-29).

Dessa texter ha säkerligen icke sjungits.

»Lifs-besvären bör man döda» .(s. 30).

Denna versbiljett har sannolikt icke sjungits.
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»A t med stadgad dygd och lycka» (s. 31),

»Att en dygdig vänskap öfva» (s. 32).

Ovisst om dessa strofer sjungits.

»Skönhet hjertat fängsligt håller» (s. 33).

Ovisst om detta impromptu sjungits.

»Sjung fritt dens skål vid cyper-vin» (s. 34).

Denna text har säkerligen sjungits; melodien är

icke känd. Dikten har samma meter som n:o 9,

»Naturen blommar i fullt prål».

»Ryktet utsprider» (s. 35),

»Vänskap dig hedrar, ädel och värdig» (s. 35).

Dessa båda skålar ha sjungits; melodierna äro icke

kända.

»Nyss vid dagens bleka strimma» (s. 36-39).

Denna text har säkerligen icke sjungits.

»Martis tappra Bussar med glödgad canon»
(s- 44-45)-

Melodien till denna visa är icke bekant.

»Tacksamhet bör sig förklara» (s. 46),

»Från en ort är svårt sig skilja» (s. 47).

Dessa dikter ha med säkerhet icke sjungits.

»Aldrig har Augusti dagar» (s. 48).

Det är ovisst, om denna dikt sjungits.
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»Kärlek nyss sin fackla släckte» (s. 49-51).

Denna bröllopsdikt har säkerligen icke sjungits.

»Måndag efter Mårtens dag» (s. 52).

Det är ovisst, om denna dikt har sjungits.

»Med den prakt, som Kärlek tågar» (s. 53-55).

Denna bröllopsdikt har säkerligen icke sjungits.

»Svea uppå denna dagen» (s. 56-57).

Denna nyårshyllning har med säkerhet icke sjungits.

»De ljufva valthorn blanda sitt ljud» (s. 58-59).

Denna dikt har sjungits; melodien är icke bekant.

Det är mycket litet sannolikt, att melodien till denna

tillfällighetsdikt skulle ha bevarats och vara identisk

med den som förekommer i P. B. -ms. såsom nr 26.

Med största sannolikhet är denna tillkommen i efter-

hand.

»Bon jour, Louise» (s. 60).

Melodien till denna ariette är icke bekant.

»Med ett bloss i skönsta låga» (s. 61-62).

Denna bröllopsdikt har säkerligen icke sjungits.

»Ett ädelt bröst, ett redligt sinne» (s. 63-65).

Denna dikt har säkerligen icke sjungits.
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»Kärlek, i sin prakt och låga» (s. 66-68),

»Kärlek! aldrig brann din låga» (s. 69-79).

Dessa bröllopsdikter ha säkerligen icke sjungits.

»Mellan trummor ock stöfletter» (s. 71-72).

Denna supplik har säkerligen icke haft musik.

»At åldrens krona värdigt bära» (s. 73),

»Knappt hade vårens milda dagar» (s. 74-76),

»Kärlek satt sig ned at gråta» (s. 77-79).

Dessa gravdikter ha säkerligen icke sjungits.

»Vid Gudomlighetens sida» (s. 80).

Dikten har förmodligen icke sjungits.

»Aldrig såg man Kärleks-Guden» (s. 81-83).

Denna bröllopsdikt har säkerligen icke sjungits.

»Knappt Mars på sine fålar» (s. 84),

»Nyss had solens bleka strålar» (s. 85).

Dessa dikter ha förmodligen icke sjungits.

»Wäsby åkrar, tjäll och gårdar» (s. 86-87).

Detta versbrev har säkerligen icke sjungits.

»Apollo han ser sine Söner» (s. 88-89).

Denna »skål» har med säkerhet sjungits; melodien

är icke bekant. — Dikten kan med lätthet föredragas

på melodien till Ep. n:o 31 (»Se Movitz, hvi står

du och gråter»).
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»Skall så skönt, fritt och gladt» (s. 90-91).

Melodien till denna dikt är icke bekant.

»Maj estätlig prakt och låga» (s. 92-93).

Denna dikt har säkerligen icke haft musik.

»Afund, i sin svarta drägt» (s. 94).

Denna dikt har sannolikt icke sjungits.

»Sång-Gudinna! fäll din lyra» (s. 95).

• Melodien till denna sång är icke , känd. — Påö
metriska grunder skulle man kunna sjunga den som

Fr. Sg n:o 20 (»Mina Björnar. . .»).

»Min Skald-Gudinna tog min penna» (s. 96).

Denna dikt har sannolikt icke sjungits.

»Fäll din lia! göm din båga!» (s. 97-98).

Denna dikt har säkerligen icke sjungits.

»Sommarklädd i kuli väder» (s. 99-100).

Dessa verser ha förmodligen icke sjungits.

»Bör ej hjertats fröjd förklaras?» (s. 101).

Denna dikt har förmodligen icke sjungits.

»Knappt hördes klangen af min luta» (s. 102-

103)-

Denna dikt har med säkerhet icke sjungits.

»Sitt tjäll i Floras skygd uppmura» (s. 104).

Ovisst om detta impromptu har sjungits.
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»Kungens Lustgård mildt utbreder» (s. 105).

Denna dikt har säkerligen icke sjungits.

»På Fredrikas dag i dag» (s. 108).

Det är ovisst om denna dikt sjungits.

»Altid kysser jag din hand» (s. 109).

Denna dikt har förmodligen icke sjungits.

»Hvad vällust och hvad guda-fröjd» (s. 110),

»Månd Lovisa än är vaken?» (s. 111),

»Vakna, Lovise, kanske min himmel klarnar»

(s. 1 1 2).

Det är ovisst, om dessa strofer sjungits.

»Hur ljufligt vid vinet, Kamrater» (s. 113).

Melodien till denna bordsvisa är icke bekant.

Sannolikt har det varit en gigue, som använts.

»Om jag fick min gröna tröja» (s. 114),

»Som Lovisas magt är känd er» (s. 115.);

Ovisst om dessa dikter sjungits.

»Öster! Söder, Norr! ock Väster» (s. 118).

Denna dedikation har säkerligen icke sjungits.

»Ett ädelt lif i fara sväfvat» (s. 1 19-120).

Denna dikt har säkerligen icke sjungits.

»Ett bud från Charons färja hastar» (s. 121).

Denna strof har med säkerhet icke sjungits.

30. — Belim an, bikter till enskilda. IT.
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»At under lyckans gyldne skjul» (s. 122-123).

Detta impromptu har säkerligen icke haft musik.

»Ack, se pä Nackreij, god morgon, min Vän!»
(s. 124).

Enl. Rsl kan denna dikt sjungas på melodien till

Fr. Sg n:o 1 (»Bacchi Härolder med guld och be-

slag»), vilket går för sig, med vissa smärre modifi-

kationer. Mel. jämte ack. tryckt i musikbilagan (nr 2).

»At mina strängar spänna» (s. 125).

Denna strof har med säkerhet icke sjungits.

»En blomma, när till afton lider» (s. 126).

Denna elegi har sannolikt icke haft melodi.

»En himmel, klar och hvit» (s. 127),

»Helst Slödder och Bagage» (s. 127),

»Värdinnan täcktes ge» (s. 128).

Det är ovisst, om dessa strofer sjungits.

»Mig min vänskap ömt påminner» (s. 129).

Denna gratulation har förmodligen icke sjungits.

»Förgäfves Kärlek sig bedröfvar» (s. 130-132).

Denna dikt har säkerligen icke sjungits. — Jfr

StU III s. 124.

»Tillåt En Bakanalisk Skara» (s. 133).

Denna strof har säkerligen icke sjungits.
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»En gång en Herdinna» (s. 135-136).

Dikten har sjungits; melodien till denna rondeau

är icke känd.

»En tidning sprids kring Zions gärdar» (s. 137).

Detta impromptu har förmodligen icke sjungits.

»Midt i Junii glada dagar» (s. 138-140).

Denna dikt har säkerligen icke haft melodi.

»Jag sitter vid ett litet bord» (s. 141).

Denna strof har sannolikt icke haft melodin

»På min hulda Moders dag» (s. 142),

»Alt hvad Martin kan förnöija» (s. 143),

»Denna lilla knutna pung» (s. 144).

Dessa tre poem ha säkert icke sjungits.

»Öfverhöljd med köld och yra» (s. 145-146).

Det är föga troligt, att denna dikt haft melodi.

»Hvad är för syn mitt öga skådar?» (s. 147),

»Värda Vän ock Embets-bror» (s. 148).

Dessa dikter ha säkerligen icke sjungits.

»Vackra holme med din bro» (s. 149-150).

Dikten har sjungits; melodien är icke känd. —
Nära nog samma meter använder Bellman för »Parécas

den 22 November 1778 hos Becken» (StU VII

s. 55; jfr s. 63 f.).
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»Kärlek, a 1 1 i d van at skalkas» (s. 151-154).

Denna bröllopsdikt har säkerligen icke sjungits.

»Dessa smycken fram sig väga» (s. 155),

»Jag är endast därtill gjord» (s. 155).

Dessa strofer ha säkerligen icke sjungits.

»Hör, Camradter, wie schtor till?» (s. 156-157).

Melodien till denna såna är icke bekant.o

»Om hon vore minsta vacker» (s. 158).

Denna supplik har säkerligen icke haft musik.

»Sälla Par, som Kärlek leder» (s. 161).

Melodien till denna aria är icke känd.

»Mera vin!» (s. 166).

Som melodi uppges »Gustafs skäl»; se StU VII

s. 207, där melodien är tryckt.

»Du fromma Oskuld! som dig hvi-lar» (s. 170-

171).

Denna dikt har säkerligen icke sjungits.

»Floras högtid är nu nära» (s. 172).

Denna supplik har med säkerhet icke haft melodi.

»I dag ett träldoms-ok för elfva år tillbaka»

(s. 176).

Denna strof har säkerligen icke sjungits.
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»Från en Man, som trött i värmen» (s. 178).

Denna dikt har med säkerhet icke sjungits.

»Du Hedersman af rena seder» (s. 179-180).

Dessa verser ha säkerligen icke sjungits.

»När en liten vacker Syster» (s. 181),

»När Apelles ville blänka» (s. 182).

Dessa strofer ha säkerligen icke sjungits.

»Bort vid Norra Tullens planck» (s. 183-184).

Detta versbrev har säkerligen icke sjungits.

»Lät Propertius teckna fritt» (s. 185).

Denna dedikation har säkert icke haft melodi.

»Så börjas ett nytt år» (s. 186),

»Vid ett nytt och lyckligt år» (s. 186),

»Vackra Fröken, jag er låfvar» (s. 187),

»Högst från skyn i Thuillerie» (s. 187),

»Hela Sanct Jacobi skola» (s. 187),

»Njut af Himlens visa lagar» (s. 188).

Det är ovisst, huruvida dessa nyårsönskningar ha

sjungits.

»Nyss vid vintrens is och imma» (s. 189-191).

Denna dikt har sannolikt icke haft melodi.

»Hvad vällust i hvar åder» (s. 193-195).

Denna skål har säkerligen sjungits. Det ligger

nära till hands att förmoda, att melodien till Fr. So-
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n:o 15 (»Kom sköna Kallar-flickor») har använts; se

StU Il s. 95 f. Någon hänvisning finnes emellertid icke.

»All Olympens liufva sus» (s. 197-198).

Denna dikt har säkerligen sjungits; melodien är

icke känd.

»Aldrig sedd i Lyckans Tempel» (s. 199-200).

Dikten har säkerligen icke sjungits.

»Halt, sad Astrild . . . Esculap!» (s. 201-203).

Denna dikt har med all sannolikhet icke sjungits.

Det är föga troligt, att det är en ursprunglig melodi,

som bevarats åt eftervärlden i P. B. -ms., i vilket denna

dikt förekommer (som nr 118) med en melodi av

mycket tvivelaktig äkthet. På samma melodi uppges (s.

145) sången »O, hvad fröjd, som denna dag» kunna

sjungas. Den sistnämnda finnes återgiven (med ack.) i

StU VII s. 218-219. Jfr E. Sundström, Ny Bellmans-

musik, Sv. tidskr. för musikforskn., 1927, s. 180.

»Ädla Par - - - som nu bejakar» (s. 204-205).

Det är föga troligt, att denna dikt haft melodi.

»Nyss sågs ett sken vid nattens dimma» (s. 206-

207).

Detta gravkväde har säkerligen icke sjungits.

»En Bror vid Tulln i vånda står» (s. 208).

Denna supplik har säkerligen icke sjungits.

. A. V.
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Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

(Se ock s. ]-6.~)

Atterbom= P. D. A. Atterbom, Svenska siare och

skalder VI: i (21a uppl.), Örebro 1863.

Björkman = A. Björkman, Bellmansforskning, Sthlm

1 892.

Bou. = bouppteckning.

Carlén == Samlade skrifter af Carl Michael Bellman,

utg. av J. G. Carlén, I-IV, Sthlm [i85 5-]i86i.

Dalin = A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

I-II, Sthlm 1850-53.

Eichhorn '.=== Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny
samling, utg. av C. Eichhorn, I-II, Sthlm [1876-]

1877-

Elgenstierna == G. Elgenstierna, Den introducerade

svenska adelns ättartavlor, I-IX, Sthlm 1925-36.

Elers = J. Elers, Stockholm, I-IV, Sthlm 1800-01.

Fr. Ep. = Fredmans Epistel.

Fr. Sg= Fredmans Sång.
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Hellquist — E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,

ny uppl., Lund [1935 -] 1939.

ML f= Mantalslängd.

Odhner = C. T. Odhner, Sveriges politiska historia

under konung Gustaf IXI:s regering, I-II I: 1, Sthim

1885-1905.

P. B. -ms. = den Sällskapet Par Bricole tillhöriga

musikhandskriften med bellmansmelodier; se StU IV
s. 7.

SAOB = Ordbok öfver svenska språket, utg. av Svenska

Akademien, I-XVIII, Lund 1898-1949.

SAOB Arkiv == Svenska Akademiens Ordboks Arkiv,

Lund.

Sondén— Valda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén]*, I-VI, Sthlm 1835-36.

StU = föreliggande Standardupplaga.

TL = Taxeringslängd.

Westes Lex. — E. W. Weste, Svenskt och Fransyskt

Lexicon, I-II, Sthlm 1807.

K. A. = Kammararkivet.

K. B. = Kungliga Biblioteket.

L. U. B. = Lunds Universitetsbibliotek.

R. A. = Riksarkivet.

S. S. A. = Stockholms Stadsarkiv.

U. U. B. = Upsala Universitetsbibliotek.
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Register till kommentaren.

De rent språkliga förklaringarna äro i regel ej re-

gistrerade. Kursiv anger mer utförlig kommentar.

I.

PERSONREGISTER.

Aaron, Isaac, 148.

Adelcrantz, C. F., 148.

Alströmer, C, 138.

Alströmer, ]., 140.

Alströmer, P., 138 (bild).

Anacreon, 35, 106, 136, 137.

Apelles, 166, 170, 200, 221.

Aristides, 56.

Arrhén von Kapfelman, C, 81.

Baner, J., 35.

Barchaeus, A., 100 (bild), 194.

Barchaeus, Hedvig, 99 (bild).

Bark, A., 222.

Bella, 32.

Bellman, A. U., 11.

Bellman, G., 90, 187, 193.

Bellman, J. A., 10, 12, 81.

Bellman, J. M., 11.

Bellman, Lovisa, 36, 43, 47, 54,

63, 67, 69, 74, 76, 87, 88, 107,

112, 123, 127, 129, 130, 131,

132, 133, 160, 166.

Bellman, M., 185.

Benedictus, M., 61, 135.

Berg, Fader Berg, 23.

Bergius, B., 42, 126 (bild).

Bergius, P. J., 126.

Bergklint, O., 83, 120.

Biörkman, J. G., 44.

Blanche, A., 183.

Bredström, P., 63.

Broen, A. de, 156.

Brunck, Elisabeth de, 138.

Brunck, F. de, 158.

Båld, Anders, 82.

Bäck, A., 80, 198.

Bottiger, C. W., 34.

Carl XII, 35-

Carlberg, Christina Engel, 93.

Carlberg, J. E., 93.

Carlsson, C, 120.

Carlsson, Sophia, 120.

Carlström, J. F., 216 (bild).

Carlström, Ulrica Aurora, 218

(bild).

Cederfellt, P., 121.

Cederström, B., 188.

Celsius, M., 182.

Celsius, O., 58, 70.

Charles, J. A. C, 205.
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Chatillon, F. R. De, 161.

Chatillon, Marie Th. De, 162.

Cynthia, 202.

Dalin, O. von, 106, 183.

De Geer, Catharina Charlotta,

110.

De Geer, Ch., 108 (bild).

De Geer, Charlotte, 110.

De Geer, E., 110.

De Geer, Hedvig Ulrica, 110.

De la Gardie, M. J., 35.

Dittmer, Anna Brita a£, 66.

Dittmer, H. H. af, 66.

Dittmer, Maria af, 66.

Duwall, J. D., 156.

Diiben, H. J. von, 187.

Ehrensvärd, G. J., 9.

Ek, E., 171, 199.

Ekeblad, C. J., 162, 183.

Ekeblad, Eva Magdalena, 205.

Elfman, A., 156.

Eliott, G. A., 212.

Elzberg, Maria, 192.

Ennes, C. L., 16, 25.

Ennes, Helena Charlotta, 17.

Essen, H. H. von, 86, 104.

Groth, F. T., 43.

Groth, L. T., 42.

Grönlund, Johanna Maria, 72, 88,

132, 160.

Gustaf Adolph, 164 (bild).

Gyldenstolpe, Charlotte, 204.

Gyllenborg, J. J., 190.

Göding, Justina, 121.

Göding, O. J., L2i.

Hagman, Sophie, 87, 203.

Halling, O., 222.

Haupt, G., 81.

Heijkenskjöld, D., 58 (bild).

Heijkenskjöld, Ulrica Lovisa, 58.

Helding, P., 191.

Helding, S., 191.

Helin, Lona, 178 (bild).

Helin, P. P :son, 41, 178 (bild).

Hermelin, Maria Elisabeth, 146.

Hermelin, S. G., 146.

Hilleström, P., 131, 147, 148, 170,

191, 200.

Holberg, L., 117.

Hummerhielm, E. M., 60.

Höpken, A. J. von, 98, 124.

Ingman, C. J., 29, 34.

Falck, Hedvig, 210.

Falck, P., 210.

Falkenberg, Magdalena Catha-
rina, 94.

Fersen, H. von, 35.

Fischerström, J., 148, 156.

)./
Fougt, Elsa, 140, 213. \,
Fredholm, J., 140.

Fredman, 23.

Fredric Adolph, 203.

Friedlein, Elisabeth Victoria, 87.

Fries, N., 156.

Frisch, C. G., 47.

Fryxell, A., 38.

Granschoug, J. F., 128, 133
(bild).

(

,Grill, A. U., 49 (bild).

Gripenstierna, J., 186.

Jergen Puckel, 174.

Karlström, A., 128.

Karsten, Chr., 87, 164.

Kellgren, J. H., 142, 210.

Kempensköld, D., 43, 218, 220.

Kiellman, A., 222.

,Klingenstierna, S., 106, 183.

Kniper, Catharina, 2ie:

—

Krafft, P., 151.

Lamberg, J. A., 120.

Lefebure, J., 186.

Le Griel, C. H., 88.

Le Griel, Ch., 84 (bild).

Le Griel, Margueritte Susanne,

87.

Le Roi, A. H, 162.

Le Roi, Cathérine, 162.
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Lewenhaupt, A. F., 25 (bild).

Lewenhaupt, Sophia Charlotta,

26.

Lidman, A., 180, 207.

Lidner, B., 156.

Liedroth, Christina Johanna, 83.

Lifsdal, A., 46,

Lifsdal, Christina Elisabeth, 46.

Lindström, Anna Margaretha,

69, 168.

Lindström, Gustava Fredrica,

143-

Lindström, M., 69, 143, 160, 168.

Lindström, Sophia Ulrica, 143.

Lissander, A., 184.

Lundberg, G., 165.

Lundholm, L., 144.

Lutteman, N. D., 39.

Löwenhielm, Augusta, 33, 74.

Löwenhielm, F. A., 33.

)(Martin, E., 160.

Masreliez, L., 210.

Michelessi, D., 98.

Mollberg, 152.

Montgolfier, 205, 211.

Montgomery, G. A., 122.

Movitz, 24.

Möller, J. Ph., 144.

Mörtberg, A., 185, 222.

Nackreij, O. von, 141.

Newton, I., 211.

Nicander, K. A., 59.

Nonneman, C. F., 64.

Nonneman, S. M., 64.

Odel, A., 148.

Ophoff, A. F., 215.

Ophoff, Catharina Charlotta,

215.

Österman, L, 141.

Oxenstierna, A., 35.

Oxenstierna, J. G., 148, 190.

Pausanias, 35.

Pergolesi, G. B., 54.

Pihlbaum, I. J., 214.

Pilgren, J., 41, 79, 118, 150.

Pilgren, Lovisa Adriana, 81.

Pilgren, Maria Elisabeth, 82.

Posse, N., 86 (bild).

Potenza, M. A., 164.

Propertius, 202.

Ramel, Amélie, 204.

Ridderstolpe, F. W., 88 (bild).

Risell, Ulrica Maria, 150.

Risteli, A. F., 73, 148.

Robert, 205.

Rooth, C, 170.

Rosen, G. F. von, 29.

Rudbeck, O, 182.

Rudenschöld, C, 206.

Rudenschöld, Magdalena, 206.

Sandels, J. A., 146.

Sandels, S., 146, 198.

Saxenberg, E., 78.

Saxenberg, Magdalena Catha-
rina, 78.

Schagerström, Greta Caj sa, 149.

Schagerström, J., 151.

Schagerström, J. O :son, 80, 149.

Scharp, J. H., 208 (bild).

Scharp, Ulrica, 207 (bild).

Scheffer, C. F., 14 (bild), 56,

72, 94, 98, ni, 113, 119.

Schnell, Chr. H. von, 11, 28.

Schnell, Mertha Helena von, 28.

Schröderheim, Anna Charlotta,

32, 65, 70, 142.

Schröderheim, E., 15, 70, 86
(bild), 107, 1 10, 134, 136, 156,

176.

Schwerin, Ph. B. von, 35.

Schön, C. H., 175.

Schön, Hedvig, 175.

Schön, J., 175.

Schön, J. M., 174.

Seth, Maria von, 93.

Sevenbom, Catharina Elisabeth,

218.

Sevenbom, J., 148, 218 (bild).

Sevenbom, Johanna Catharina,

220.
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Silfverstolpe, G. M., 158.

Simmingsköld, J., 49, 74, 92, 98,

103, 113 (bild), 116, 120.

Skjöldebrand, A. K, 29 (bild).

Sparre, Sophia, 205.

Stjernhoff, G., 170.

Stolpe, C, 18c.

Strömfelt, C, 188.

Sundewall, M., 52.

Suther, P., 147.

Syrach, 63.

Tessin, C. G., 17, 56, 124.

Thorild, Th., 52, 66.

Thott, O., 212.

Thåström, G., 168.

Thåström, Maria Catharina, 168.

Tode, C! L., 186.

Tode, Maria Elisabeth, 186.

Tode, Sophia, 186.

Torstensson, L., 35.

Trana, N., 64.

\4Tr0il, U. von, 57, 90.

^Trähand, 135.

Turenne, H. de, 35.

Törn, Fredrica Gustava, 68.

Törn, G. A., 68.

Ugglas, Carolina af, 171, 194
(bild), 200.

Ugglas, S. af, 101, 172 (bild),

190, 196.

Uttini, Ch., 54.

Uttini, F., 54 (bild).

Wadström, C. B., 50 (bild).

Wallenberg, J., 218.

Warg, Caj sa; 192.

Wargentin, P. W., 196 (bild),

205.

\"Welländer, J., 147, 148, 166
x

(bild).

Wenus, Catharina Sophia, 156.

Wertmuller, C. H., 49.

Wetz, J., 184.

Widman, Helena Margaretha,

155.

Widman, P., 155, 158.

Widman, Sophia Christina, 155.

Wingmark, Chr., 63, 152, 212.

WT

ingård, J., 154 (bild).

Wittfoth, G., 100, 194, 210.

Wrangel, Agneta Sophia, 204.

Wrangel, C. G., 97.

Wrangel, C. H., 96.

Wrangel, Martha Helena, 96.

Völschow, C. M., 156, 157, 160.

Zander, J. D., 148.

Österdam, A., 40.
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TOPOGRAFISKT REGISTER.

Aganippe, 116.

Alsike, 182.

Amsterdam, 184.

Baggensgatan, 135.

Bergielund, 125 (bild).

Biskopsudden, 62.

Bisslinge, 107.

Blockhusudden, 62.

Bo, 192.

Brännkyrka, 192.

Börshuset, 112.

Carlberg, 132, 181, 187, 193, 196.

Clas på Hörnet, 178, 213.

Danzig, 212.

Dufvan, 185,

Elfvik, 157.

Falun, 182.

Finska Slottet, 135.

Fiskartorpet, 62, 183.

Forsmark, 101, 172, 190, 194,

197, (bild).

Fredricshof, 74, 76.

Funckska huset, 186.

Gistad, 216.

Gysinge, 100, 172, 194, 210.

Flagaparken, 181.

Hamburg, 184.

Helicon, 116, 118.

Hellefors, 58.

Hornsberg, 144.

Huddinge, 192.

Hägersten, 44.

Ingemarshof, 146.

Jöran Heisings gränd, 152.

Kejsarkronan, 118.

Kungsträdgården, 127.

Ladugårdsgärde, 62.

Ladugårdslandskyrkan, 185.

Liljeholmen, 29, 48 (bild),

57-

Lilla Hornsberg, 144 (bild).

Lilla Ricksby, 168.

Lofö kyrka, 105 (bild).

Lorentzberg, 162.

Lännersta, 170.

Norrmalms hälsobrunn, 185.

Norrtull, 200 (bild).

Nyboda backe, 29.

Observatorium, 182.

Odensviholm, 133.

Ormsaltaregränd, 62.

.Pilkrog, 192.

Pommern, 64.

Rånnum, 66.

Salpetersjuderiet, 61.

Scharpska huset, 210.

Skarhult, 17, 19.

Skeppsbron nr 10, 210.
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Skärsätra, 174.

Stakens gränd, 135.

Stola, 205.

Stora Wäsby, 108 (bild).

Sutherska huset, 147 (bild).

Söderfors, 50.

Södertälje, 155.

Tegeludden, 62.

Telje, 60, 190, 211.

Traneberg, 64.

Trångsund, 210.

Tuileries, 205.

Tuppen, 63.

Tyresö, 119.

Valaholm, 04.

Werner Groens malmgård, 83.

Wäsby, Stora Wr

äsby, 108 (bild).

Ålkistan, 182.

Årsta, 28.

Åshusby, 150.
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Alkov, 148.

Augusti-Orden, 194.

Campement, 60.

Chaise, 30.

Chinjong, 77.

Chokladfabrik, 87.

Civilkassan, 184.

Conrector, 207.

Cymbal, 214.

Cypei vin, 56.

Domino, 75.

Ekolsundsfebern, 67.

Frimurareorden, 118.

Förare, 62.

Gustafs skål, 176, 184, 195.

Hönsgummans visa, 151.

Jävel in, 105.

Kammarduk, 123.

Kjolsäck, 174.

Knalle, 200.

Konsistorium, 212.

Kontradans, 44.

Koppympning, 79, 110.

Kursläde, 134.

Kvastmor, 63.

Likörkammare, 184.

Lustbägare, 152.

Lätta Dragonerne, 152.

Maskeradbal, 74, 112.

Nattkappa, 61.

Nopkin, 136.

Nummerlotteriet, 129, 186.

Näverskor, 12.

Palladium, 154.

Parécas, 168.

Pedell, 206.

Pennfoder, 174.

Pien, pjän, 76, 132.

Pro Patria, 117.

Pukslagare, .92.

Pungperuk, 211.

Rondeau, 152.

Salsslup, 144.

Saltser, 181.

Slup, 144.

Sockerbröd, 62.

Spannridare, 62.

Special, 202, 222.

Speljakt, 183.

Spetsglas, 164.

Spickesill, 175.

Steklåt, 23.

Strösand, 61.

Sällskapet, 180.

Tavlor, broderade, 200.

Tornerspel, 00 (bild), 104.

Tryckeriet, Kongliga, 212.

Tullbesökare, 202.

Tullspecial, 202, 222.

Ullperuk, 12.

Vadmal, 56.

Valknut, 133.

Vinprovare, 43.

Vulcaner, 32, 102.








